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

Vážený pane, 

dne 19. 4. 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 19. 4. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

dne 18.2.2020 jsem Vám podal „Oznámení o postupu, rozporném  s rozhodnutím  OŽP MěÚ Písek  ze 

dne 21.2.18“ (příloha č. 1 a 2) včetně příloh v něm uvedených. V závěru uvedeného podání jsem požádal 

o sdělení, jak  s ním bylo naloženo. S ohledem na marné očekávání Vašeho sdělení, jak jste s podnětem naložili 

(čehož jsem se k dnešnímu dni nedočkal), Vás žádám v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o informaci: 

jak bylo s oznámením (mající charakter stížnosti) naloženo a s ohledem na skutečnost, že se jedná 

o precedent, tak zda a jaké důsledky nadepsaný orgán vyvodil. Současně prosím o zaslání 

dokumentu elektronickou cestou, prokazující v jakém rozsahu nadepsaný orgán ve věci konal 

a v jakém rozsahu vyvodil důsledky. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel dne 18. 2. 2020 Vaše 
podání „Oznámení o postupu rozporném s rozhodnutím OŽP MěÚ Písek ze dne 21. 2. 2018“, ve kterém bylo 

poukázáno na chybné provedení odstranění nepovolené stavby vodního díla – vrtané studny na pozemku p. č. 
  v k. ú. Přední Ptákovice. V této věci bylo dne 21. 2. 2018 vodoprávním úřadem dle § 129 odst. 1 písm. 

b) stavebního zákona nařízeno odstranění stavby. 

Protože toto „Oznámení“, které mělo charakter podání, se týkalo podmínek odstranění stavby vrtané studny 
na pozemku p. č.  v k. ú. Přední Ptákovice v okrese Strakonice, bylo toto „Oznámení“ usnesením krajského 

úřadu č. j. KUJCK 53498/2020 dne 22. 4. 2020 postoupeno v souladu s § 12 správního řádu Městskému úřadu 
Strakonice, odboru životního prostředí, který je věcně i místně příslušným správním orgánem k vyřízení této 

věci. O tomto postupu jste byl podle téhož ustanovení vyrozuměn. 

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
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