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

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 20. 8. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. 8. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

veškerých rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení), na základě kterých byla povolena výstavba 
komunikace a chodníku na pozemku p. č. 1309/9 v k. ú. Strakonice v ulici Heydukova, Strakonice. Tato 
komunikace s chodníkem byla vystavěna v letech 1954 a 1956 v souvislosti s výstavbou přilehlé silnice č. 1/4 
(nejbližší ulice Písecká). Je tak pravděpodobné, že povolení této komunikace pak bude součástí povolení silnice 
č. 1/4, která vede Strakonicemi. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje po dobu své existence v dané 

záležitosti nevedl žádné řízení, a proto nedisponuje žádným spisem ani žádnými informacemi k věci.  

S ohledem na udávanou dobu vzniku předmětné komunikace není možno ani s přesností určit, který orgán státní 

správy v tu dobu byl věcně a místně příslušným k povolení tohoto stavebního záměru a lze se důvodně domnívat, 

že doklady ke stavbě této komunikace na předmětném pozemku dnes již nebudou v dispozici žádného správního 

orgánu, neboť tehdy příslušné správní orgány vesměs již zanikly a jejich archivy byly skartovány, popřípadě 

předány do Státního archivu. 

Vzhledem k výše uvedenému a dále vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o místní komunikaci a chodník ve 

Strakonicích, Vám doporučujeme se s danou žádostí obrátit předně na vlastníka těchto komunikací, tj. Město 

Strakonice, příp. na Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, jakožto správce silnic I. třídy. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 
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