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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 19. 10. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 10. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následující informace: 

která souvisí s usnesením krajského úřadu č. j. KUJCK 114268/2022, sp. zn. OZZL 107062/2022/jisou ze dne 

19. 9. 2022. V uvedeném usnesení bylo zejména uvedeno, že „nyní je na Městském úřadu Vimperk, odboru 

životního prostředí, tedy správnímu orgánu znalému této správní věci, aby vydal v dané věci rozhodnutí, neboť 

mu zřejmě v tomto nic nebrání. Městský úřad podá ve lhůtě 1 měsíce od převzetí tohoto usnesení krajského 

úřadu zprávu o ukončení daného sankčního řízení.“  

Dovoluji si tedy požádat o informaci, kterou bude „zpráva o ukončeném sankčním řízení“, citovaná v Usnesení 

č.j.: KUJCK 114268/2022, Sp. zn.: OZZL 107062/2022/jisou SO, ze dne 19. 9. 2022, kterou by již v současné 

době měl povinný subjekt disponovat. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ve svém usnesení č. j. KUJCK 114268/2022, 

sp. zn. OZZL 107062/2022/jisou ze dne 19. 9. 2022 skutečně požádal Městský úřad Vimperk, odbor životního 

prostředí, aby ve lhůtě 1 měsíce od převzetí tohoto usnesení podal krajskému úřadu zprávu o ukončení daného 

sankčního řízení. Protože krajský úřad neměl tyto informace, požádal Městský úřad Vimperk, odbor životního 

prostředí, o podání zprávy v dané věci. Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, dne 27. 10. 2022 sdělil, 

že sankční řízení týkající se spáchání přestupku podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona, který 

měl být spáchán tím, že obviněný nakládal s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení 

k nakládání s vodami, když od února 2015 včetně do dnešního dne vypouštěl bez povolení odpadní vody 

z objektu na pozemku p. č.  v k. ú. Svatá Maří do vod podzemních, a spáchání přestupku podle ustanovení 

§ 116 odst. 1 písm. k) vodního zákona, který měl být spáchán tím, že na výzvu vodoprávního úřadu nebyly 

předloženy doklady zneškodňování odpadních vod z bezodtokové jímky z objektu na pozemku p. č.  v k. ú. 

Svatá Maří podle § 38 odst. 8 vodního zákona, bylo ukončeno vydáním rozhodnutí Městského úřadu Vimperk, 

odboru životního prostředí, č. j. MUVPK-ŽP 222050/22-LAJ ze dne 26. 10. 2022.  

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 19. 10. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 131144/2022  

Sp. zn.: KHEJ 126531/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 31. 10. 2022  
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S pozdravem 

 

Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky - 

 

 

 

 

Na vědomí 

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk – DS – 9ydb7vm 


