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Odkaz na zveřejněnou informaci podle §6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 29. 12. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 12. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

týkajících se kontrol výkonu přenesené působnosti na obcích I. stupně (tedy nikoliv obce s pověřeným obecním 

úřadem anebo obce s rozšířenou působností), a to konkrétně požaduji sdělit počty kontrol za rok 2020 s 

uvedením předmětů jednotlivých kontrol a jejich počtu (např. 50 kontrol na úseku místních poplatků, 30 kontrol 

na úseku ochrany životního prostředí atp….)  

počty kontrol za rok 2021 s uvedením předmětů kontrol 

a počty kontrol za rok 2022 (uzavřených k 31.12.2022) s uvedením předmětů kontrol. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

v souladu s § 6 odst. 1 „InfZ“ Vás odkazujeme na již zveřejněnou informaci na internetových stránkách 

Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad / Odbor kancelář ředitele / Kontrola prováděná KÚ v rámci výkonu 

přenesené působnosti: 

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/krajsky-urad/odbor-kancelar-reditele-0#kontrola-provadena-ku-v-ramci-

vykonu-prenesene-pusobnosti 

kde naleznete souhrnné plány kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti a souhrnné zprávy 

o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za roky 2016 – 1. pololetí 2022. Ve vztahu 

k druhému pololetí 2022 pak sdělujeme, že na téže webové stránce je zveřejněn plán kontrol na 2. pololetí 

2022, ale dosud neproběhlo vyhodnocení, tj. rok 2022 zatím ještě není uzavřen, a proto Vám informace v této 

podobě nemůžeme poskytnout, orientačně však lze vyjít ze zveřejněného plánu, od kterého se v praxi kontrolní 

orgány odchylují zcela výjimečně, a to v řádu jednotek. 

Při pochybnosti o charakteru kontrolované obce lze nahlédnout do příslušných právních předpisů: 

Správní obvod Jihočeského kraje se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Blatná, 

České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, 

Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany. 

(51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním 

členění státu) [cit. 04.01.2023, ve znění účinném k 01.01.2021] Převzato z CODEXIS®) 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 29. 12. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 1602/2023  

Sp. zn.: KHEJ 156153/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 4. 1. 2023  
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Obce s pověřeným obecním úřadem - Jihočeský kraj: 

Bechyně, Blatná, České Budějovice, České Velenice, Český Krumlov, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Horní Planá, 

Jindřichův Hradec, Kaplice, Lišov, Milevsko, Mirotice, Mirovice, Mladá Vožice, Netolice, Nová Bystřice, Nové 

Hrady, Písek, Prachatice, Protivín, Sezimovo Ústí, Slavonice, Soběslav, Strakonice, Suchdol nad Lužnicí, Tábor, 

Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Vodňany, Volary, Volyně, Vyšší Brod, Zliv.“ 

(314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem [cit. 04.01.2023, ve znění účinném k 

01.01.2021] Převzato z CODEXIS®) 

 
S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 
- podepsáno elektronicky - 


