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

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 23. 12. 2020 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20. 12. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Jaký byl počet přijatých petic od občanů kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu se zákonem 

č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

2. Jaký byl počet přijatých stížností v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu s § 175 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád 

3. Jaká byla účast občanů na zasedáních zastupitelstva kraje na jednotlivých zasedáních v letech 2020, 2019, 

2018. 

4. Jaký byl počet přijatých žádostí k projednání určité záležitosti radou nebo zastupitelstvem kraje v jednotlivých 

letech 2020, 2019 a 2018 v souladu s odst. 2) písm. d) §12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

5. Jaký byl počet přijatých návrhů, připomínek a podnětů od občanů kraje na jednotlivé orgány kraje 

v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018, v souladu s odst. 2) písm. e) §12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení) 

6. Počet vyhlášených krajských referend v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 a účast voličů v jednotlivých 

referendech. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1)  Počet přijatých petic:  2018 – 5; 2019 – 6; 2020 – 0. 

ad 2)  Počet přijatých stížností: 2018 – 86; 2019 – 75; 2020 – 73. 

ad 3) Účast občanů na zasedání ZK: 2018 – 28 osob; 2019 – 43 osob; 2020 – 31 osob. 

 Jedná se o občany, kteří se zapsali do připravené listiny. Zapsání je dobrovolné. 

ad 4) Počet přijatých žádostí k projednání určité záležitosti:  0 

ad 5) Počet přijatých návrhů, připomínek a podnětů:  2018 – 9, 2019 – 13, 2020 – 4. 

ad 6) Počet vyhlášených krajských referend 2018 – 2020:  0 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 23.12.2020  

Naše č. j.: KUJCK 1867/2021  

Sp. zn.: KHEJ 154162/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 6. 1. 2021  
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