
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

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

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 4. 12. 2020 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4. 12. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Dle směrnice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (SM/4/RM) si úřad vede rejstřík stížností. 

Žádám Vás o výpis všech stížností evidovaných v tomto rejstříku Krajského úřadu Jihočeského kraje za rok 2020 

(tj. od 1.1.2020 do dnešního dne).  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze Vám zasíláme výpis z evidence stížností za rok 2020. 

S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 

Příloha 
 

Výpis z evidence stížností 2020.pdf 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 4. 12. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 148453/2020  

Sp. zn.: KHEJ 146725/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 9. 12. 2020  

*KUCBX00Y13FV*
KUCBX00Y13FV 



č. předmět stížnosti     datum  přijetí                  vyřizuje odbor

1

nevhodné a podjaté chování úřední osoby a 

špatný postup správního orgánu 15.01.2020 KRED

2

neoprávněné jednání s cílem zakrýt dopravní 

přestupky 15.01.2020 ODSH

3

nesprávný postup OŽP ve věci odložení 

přestupku 05.02.2020 OZZL

4

nesprávný postup SO ve věci zahájení žízení o 

vyvlastnění 11.02.2020 KRED

5

nesprávný postup SO ve věci černé stavby 

studny - žádost o přešetření způsobu vyřízení 18.02.2020

OZZL

KRED

6

chybný postup ve věci přihlášení vozidla, 

neúspěšné jednání s vedoucím evidence 

vozidel 12.02.2020 ODSH

7

nevhodné a podjaté chování úřední osoby a 

špatný postup správního orgánu a žádost o 

přezkumné řízení 10.02.2020 vedoucí KRED

8

nesprávný postup So ve věci dopravního 

přestupku - nereagování na žádost o 

postoupení 20.02.2020 ODSH

9

nesprávný postup So v přestupkovém řízení - 

žádost o přešetření stížnosti na zastavení řízení 25.02.2020 OLVV

10

nesprávný postup a nečinnost stavebního 

úřadu ve věci přístavby dílny 02.03.2020 OREG

11

provádění opravy rybníka v rozporu s 

projektovou dokumentací 02.03.2020 OZZL

12

nesprávný postup SO - neuvedení jako 

účastníka  ve veřejné vyhlášce 28.02.2020 vedoucí OREG

13

nesprávný postup stavebního úřadu ve věci 

vydání dodatečného SP a námitka podjatosti 

ÚO 05.03.2020 KRED

14

nesprávný postup vedoucí stavebního úřadu ve 

věci dodatečného povolení stavby 03.03.2020 OREG

15

nesprávný postup správního orgánu a 

porušování zákonů 12.03.2020 KRED

16 neprávné postupy a činnost ODSPOD 15.01.2020 OSOV

17

nesprávný postup OSPOD žádost o přešetření 

vyřízení stížnosti 07.02.2020 OSOV

18

nesprávný postup OSPOD žádost o přešetření 

vyřízení stížnosti 27.02.2020 OSOV

19

žádost o přešetření vyřízení stížnosti na postup 

přestupkové komise 20.02.2020 OLVV

20

odmítnutí nemocnice komunikovat s právním 

zástupcem 24.02.2020 OZDR

21 nespokojenost s poskytovanými ZS 20.01.2020 OZDR

22 zanedbání povinné lékařské péče u tatínka 23.01.2020 OZDR

23

požadavek hotovostní úhrady za poskytnutí 

zdravotních služeb 11.03.2020 OZDR

24

průběh výběrového řízení na  obsazení 

ordinace praktického lékaře - nedání 

doporučení uzavřít smlouvy se ZP 09.03.2020 OZDR, vedoucí

25

neoprávněné jednání s cílem zakrýt dopravní 

přestupky - žádost o přešetření vyřízení 

stížnosti 20.04.2020 ODSH

26

nesprávný postup OŽP ve věci odložení 

přestupku - nevyřízení postoupené stížnosti ve 

lhůtě 15.04.2020 OZZL

27

 ignorace žádosti o opatření k odstranění 

nepovolených stavebních úprav v rámci 

provádění stavby 15.04.2020 OREG

28

chybný postup ve věci přihlášení vozidla, 

neúspěšné jednání s vedoucím evidence 

vozidel - žádost o přešetření 29.04.2020 ODSH

29

nesprávný postup vodoprávního úřadu ve věci 

nakládání s vodami 10.04.2020 OZZL

30

nesprávný postup stavebního úřadu ve věci 

vydání dodatečného SP a námitka podjatosti 

ÚO 26.05.2020 OREG

31

poškozování staveb stavební činností souseda - 

přešetření vyřízení stížnosti 01.06.2020 OREG

32

nesprávný postup lékaře - odmítnutí 

vyhototvení jaterních testů 06.05.2020 OZDR

33

nesprávný postup So ve věci dopravního 

přestupku - nereagování na návrhy účastníka 27.03.2020 ODSH

34

nesprávný postup So ve věci odložení 

přestupku proti občasnskému soužití - žádost o 

přešetření 11.05.2020 OLVV



35

nesprávný postup SO ve věci žádosti 

neopomenutelného účastníka řízení 02.07.2020 OREG

36

nesprávný postup SO ve věci žádosti 

neopomenutelného účastníka řízení 02.07.2020 OZZL

37

nesprávný postup při pořizování změny č.1 ÚP 

Dubičné 17.07.2020 OREG - ÚP

38

nesprávné doručování rozhodnutí odboru 

dopravy  na adresu trvalého pobytu 14.07.2020 ODSH

39

nejasné stanovisko OŽP, porušení zákona o 

ochraně ovzduší 08.07.2020 KRED

40

nesprávný postup SO ve věci doručování v 

přestupkovém řízení 08.07.2020 OLVV

41 proti usnesení přestupkové komise 24.07.2020 OLVV

42

nesprávný postup stavebního úřadu MÚ 

Jindřichův Hradec ve věci odstranění stavby 

souseda, neposkytování informací, liknavost 29.07.2020 OREG

43

nesouhlas s vyřízením podnětu orgánem  OŽP 

1. stupně - žádost o přešetření 03.07.2020 OZZL

44

nesprávný postup stavebního úřadu ve věci 

podnětu na odstranění stavby, nečinnost - 

žádost o přezkoumání 29.07.2020 OREG

45

nesprávný postup stavebního úřadu ve věci 

vydání dodatečného stavebního povolení 05.08.2020 OREG

46

nesprávný úřední postup ve věci nepovolené 

stavby souseda 08.07.2020 KRED

47

nesouhlas s vyřízením stížnosti stavebním 

úřadem ve věci stavebních úprav domu a vlivu 

na sousední dům 21.08.2020 OREG

48

nesprávný postup vodoprávního úřadu ve věci 

vydání stavebního povolení DČOV 20.08.2020 OZZL

49

nesprávný postup stavebního úřadu ve věci 

stavby kanalizační přípojky 18.08.2020 OREG

50

nesprávný postup správního orgánu v 

přestupkovém řízení 14.09.2020 OLVV

51

nesprávný postup SO ve věci odložení 

přestupku proti občanskému soužití - žádost o 

přešetření 17.09.2020 OLVV

52

nesprávný postup stavebního úřadu ve věci 

dodatečného povolení stavby rodinné domu, 

včetně parkování 21.09.2020 OREG

53

nesprávný postup So ve věci dopravního 

přestupku - nereagování na návrhy účastníka 27.08.2020 KRED

54

nesprávný postup přestupkové komise ve věci 

odložení přestupku proti veřejnému pořádku 24.09.2020 OLVV

55 poškození zdraví při operaci karpálního tunelu 30.09.2020 OZDR

56

autoritativní vystupování zaměstnanců 

nepřipoustějící možnost chyby při dotazu 

týkajícího se mobilní volební schránky 06.10.2020 OLVV

57

nesprávný postup stavebního úřadu ve věci 

stavby kanalizační přípojky -žádost o přešetření 

způsobu vyřízení stížnosti 06.10.2020 OREG

58

těžké poškození zdraví dítěte při porodu 

císařským řezem 20.04.2020 OZDR

59

nepovolené umístění skateboardových ramp v 

areálu ZŠ Frymburk 02.11.2020 OREG

60

nesprávný úřední postup ve věci 

přestupkového řízení 06.11.2020 OLVV, vedoucí

61

nesprávný postup ve věci vyřízení stížnosti a 

žádost o prošetření čerpání dotace 19.10.2020 KRED

62

nesprávný postup poskytovatele zdravotních 

služeb 04.08.2020 OZDR

63

nesprávný postup OSPOD a žádost o dohled 

nad výkonem jeho činnosti 08.10.2020 OSOV

64

nesprávný postup OSPOD a žádost o dohled 

nad výkonem jeho činnosti 30.09.2020 OSOV

65

žádost o přešetření vyřízení stížnosti ze dne 

20.8.2020 18.11.2020 OZZL

66

nesprávný postup OSPOD  - žádost pro 

přešetření vyřízení stížnosti 19.11.2020 OSOV

67 nesprávný postup OSPOD a nečinnost 04.05.2020 OSOV

68

nevhodné jednání a postup OSPOD při 

vyřizování žádosti o zprostředkování náhradní 

rodinné péče 04.03.2020 OSOV, vedoucí

69

nefunkčnost webu v oblasti územního plánu 

Vlksice 09.01.2020 KRED

70

nesouhlas s připojením novostavby na obecní 

vodovod, neprodloužení lhůty ke kolaudaci 

změnou smlouvy 14.01.2020 KRED



71

nevyhovění prosbě o vysvětlení ve věci 

přestupku 08.01.2020 KRED

72

nevyrozuměna o přijetí podání, ani o zahujení 

řízení či postoupení 22.01.2020 KRED

73

nereagování na písemnosti ve věci neplatnosti 

ývpovědi, nesouhlas s vyřízením 27.01.2019 KRED

74

nesprávný postup úředníka ve věci žádosti o 

soupis pozemků v HS Lipnice-Kramolín 28.01.2020 KRED

75

chybné rozhodnutí zastupitelstva ve věci 

prodeje pozemku 06.02.2020 KRED

76

zneužití osobních údajů - e-mailových adres 

rodičů - zaměstnancem školy 05.02.2020 OSMT

77

žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v 

územním řízení  - neobslání účastníků 14.02.2020 OREG

78

nesprávné potvrzení o počátku trvalého 

pobytu, zdlouhavé jednání o nápravě 10.03.2020 OLVV

79

nečinnost obce při  vydání opatření o stavební 

uzávěře 09.03.2020 OREG

80

neposkytnutí relevantních informací o 

stavebním řízení 06.03.2020 OREG

81

nevhodné chování vychovatelů, neřešení 

vedením 18.02.2020 OSMT

82 řetězení pracovních poměrů v PPP 24.02.2020 OSMT

83

nespokojenost s poskytovanými zdravotními 

službami 20.02.2020 OZDR

84

nespokojenost s poskytovanými zdravotními 

službami 06.02.2020 OZDR

85

nečinnost stavebního úřadu ve věci nařízení 

zabezpečovacích prací 17.04.2020 OREG

86

nevhodné chování vedoucí DS k personálu, 

vyhrožování výpovědí 24.02.2020 OSOV

87 hluk a akustický tlak z tepelného čerpadla 15.04.2020 OREG

88

nečinnost tajemníka MÚ JH ve věci zrušení 

územního souhlasu 14.05.2020 OREG

89

nečinnost odboru výstavby ve věci zahájení 

řízení  o odstranění stavby 15.05.2020 OREG

90

poškozování podnikatele přístupem obecního 

úřadu 18.05.2020 KRED

91

nezaslání požadovaného rozhodnutí o 

zastavení územního řízení 27.05.2020 OREG

92

nesprávný postup ve věci přestupku na úseku 

ochrany kulturní památky 14.05.2020 KRED

93 nevhodné chování vychovatelů 20.05.2020 OSMT

94

nespokojenost s výukou angličtiny a 

administrativy 28.02.2020 OSMT

95

omezování práv cestujících, nerovné podmínky 

přepravy 19.06.2020 ODSH

96

opakovaná nečinnost stavebního úřadu ve věci 

nezákonně užívané stavby 27.07.2020 OREG

97

záměr provést známkované testování žáků na 

začátku školního roku  - ověřování osvojení 

učiva za druhé pololetí 26.06.2020 OSMT

98

nesprávný postup zaměstnavatele z hlediska 

epidemiologické situace 23.04.2020 OSMT

99 velké zpoždění vlaků 01.08.2020 ODSH

100

provádění oprav městského majetku z 

pozemku stěžovatele bez jeho souhlasu 03.08.2020 KRED

101

neochota obce investovat do rozšíření 

přístupové komunikace 10.08.2020 ODSH

102 špatné poměry v DS po změně vedení 05.06.2020 OSOV

103

nedodržení zákkonných podmínek pro složení 

DT z NJ 08.09.2020 OSMT

104

prodej pozemku - cesty - bez vědomí 

stěžovatele a v rozporu se zákonem 30.09.2020 KRED

105 dopravní obslužnost obce Studená 29.09.2020 ODSH

106

petice za účelem stížnosti na dezolátní stav 

městských bytů v Rožmberské ulici 23.09.2020 KRED

107

nečinnost OŽP ve věci vydání kolaudačního 

souhlasu 02.11.2020 OZZL

108

závažné porušení právních povinností 

vyplývjících z úkolů a pravomocí na vedoucím 

místě ředitele 30.07.2020 OSMT

109

zneužívání postavení ředitele vůči podřízeným, 

rozkrádání potravin 16.11.2020 OSOV

110 dodržování opatření proti koronaviru ve škole 08.10.2020 OSMT

111

nesouhlas s výší poplatku za popelnice pro 

chataře 15.10.2020 KRED
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