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

Vážený pane, 

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

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

poskytnutí následujících informací: 

1. Kolik rozhodnutí o odvolání celkem bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje vydáno na úseku stavebního 

řádu za období od 1. 1 .2020 do 30. 11. 2020? 

2. V kolika těchto rozhodnutích o odvolání byly citovány judikáty (rozsudky různých soudních instancí) nebo tato 

rozhodnutí obsahují odkazy na ně? 

Současně žádám o zaslání 3 až 5 anonymizovaných rozhodnutí o odvolání obsahujících odkaz na judikáty nebo 

citace judikátů (bez rozdílu soudní instance), které vydal Váš krajský úřad na úseku stavebního řádu v období 

od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Tyto dokumenty postačuje zaslat prostřednictvím elektronické pošty.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1)  oddělení stavebního řádu, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 

Krajského úřadu Jihočeského kraje vydalo za období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 celkem 233 

rozhodnutí o odvolání; 

ad 2) odkazy na judikáty jsou v 1/3 vydaných rozhodnutí o odvolání přímo uvedeny. 

Zároveň Vám v příloze tohoto sdělení zasíláme tři vydaná rozhodnutí (anonymizovaná) s judikáty. 

 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 

Příloha 

Rozhodnutí čj. KUJCK 131316_2020.pdf 

Rozhodnutí KUJCK 97771_2020.pdf 

Rozhodnutí KUJCK 111622_2020.pdf 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 12. 12. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 152086/2020  

Sp. zn.: KHEJ 149953/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 17. 12. 2020  
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