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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 4. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 2. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

dne 11. 12. 2019 převzal Městský úřad v Týně nad Vltavou můj podnět ve věci nečinnosti a odvolání proti 

usnesení (viz příloha). Z důvodu, že jsem byl informován, že uvedený podnět (včetně odvolání) byl údajně ihned 

předán Vašemu úřadu, žádám o následující informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.: 

1. Kdy převzal Váš úřad můj podnět a odvolání (viz příloha)? 

2. Bylo zahájeno správní řízení v dané věci, a kdy bylo účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení a právo na 

seznámení s podklady rozhodnutí? 

3. Vydá Váš úřad v souladu se správním řádem opatření, popř. rozhodnutí v dané věci? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1) Podnět a odvolání bylo doručeno Krajskému úřadu Jihočeského kraje dne 20. 12. 2019. 

ad 2) Přezkoumávané správní řízení bylo zahájeno dne 25. 11. 2019 podáním žadatele. Vzhledem ke skutečnosti, 

že podklady pro rozhodnutí nebylo nutné ze strany krajského úřadu doplňovat a v dané věci bylo možno 

rozhodovat na základě spisového materiálu orgánu I. Stupně, neseznamoval účastníky řízení se spisovým 

materiálem v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. 

ad 3) Krajský úřad vydal dne 6. 2. 2020 v souladu s 80 odst. 4 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád příkaz 

k vydání rozhodnutí ve věci a zároveň ve stejný den vydal rozhodnutí , kterým změnil usnesení Městského úřadu 

Týn nad Vltavou, tajemníka, č.j. MÚT/32473/2019 ze dne 4. 12. 2019. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
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