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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 21. 12. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“). Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací: 

Všech dokumentů, které byly zajisté podkladem k uzavření smlouvy pod čj. SD/OREG/206/2013 ze dne 

29.7.2013 včetně dodatků. Kdy za účelem byla dotace na dětské hřiště v Přechovicích na pozemku 40/3 v k.ú. 

Přechovice. Jedná se především o: 

1. Projekt na dětské hřiště 

2. Stavební povolení včetně souhlasných stanovisek sousedů 

3. Vyjádření orgánů státní správy k povolení dětské hřiště vybudovat 

4. Vyjádření Krajské hygienické stanice České Budějovice 

5. Kolaudační rozhodnutí na vybudované dětské hřiště 

6. Doložené faktury 

7. Další možné dokumenty, které byly v souvislosti s dotací na dětské hřiště doloženy příjemcem dotace 

(obec Přechovice) 

Krajský úřad Vaši žádost o poskytnutí přezkoumal, a dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro její odložení, 

neboť se nevztahuje k působnosti krajského úřadu. 

V roce 2013 vykonávaly administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje společně s Krajským úřad 

Jihočeského kraje jednotlivé obce s rozšířenou působností na území Jihočeského kraje. Na základě rozhodnutí 

Zastupitelstva kraje jim byl vymezen okruh úkolů, mezi které patřil příjem žádostí a vyhodnocení poskytnutých 

dotací. Podklady k předmětné akci by měly být uloženy v archivu příslušného ORP, kterým bylo město Strakonice. 

V archivu Jihočeského kraje je uložena pouze smlouvu včetně dodatku, které máte již k dispozici. 

Dle ustanovení § 14 odst. 5 psím. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí povinný subjekt …  

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou 

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad jako povinný 

subjekt v rámci poskytování informací shledal, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, byla 

Vaše žádost o poskytnutí informací odložena, o čemž jste spraven tímto přípisem. 

S pozdravem 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 
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