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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 11. 2. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 2. 2022, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

které se týkají udělování pokut ve smyslu ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve
vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2021 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f)
a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona
2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2021 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f)
a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
v příloze Vám zasíláme rozhodnutí ve věci přestupku dle ustanovení § 39, odst. 2, písm. g), zákona číslo
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které jediné vydal Krajský úřad Jihočeského
kraje, odbor kultury a památkové péče, v roce 2021. V rozhodnutí byly anonymizovány osobní údaje, na jejichž
neposkytnutí vydal Krajský úřad samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. KUJCK 24993/2022.
S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
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