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

Dne 4. 8. 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 4. 8. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1) Žadatel nadepsaný úřad zdvořile žádá o sdělení počtu podnětů či jiných podání, které obdržel za rok 2019 a 

dále za období 1.1.2020 – 31.7.2020 od jakýchkoliv třetích subjektů, které se týkaly výkonu dozoru nadepsaného 

úřadu nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené 

působnosti ve smyslu § 125 a § 126 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále 

jen „Obecní zřízení“). 

2) Žadatel současně nadepsaný úřad zdvořile žádá o sdělení celkového počtu případů, které byly za rok 2019 a 

dále za období 1.1.2020 – 31.7.2020, předmětem prošetření (výkonu dozoru) nadepsaného úřadu nad 

vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti 

ve smyslu § 125 a § 126 Obecního zřízení (ať už na základě podnětu třetího subjektu nebo na základě činnosti 

nadepsaného úřadu či z jiného důvodu). 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1) Krajský úřad v uvedeném období neobdržel žádný podnět ze strany třetích subjektů; 

ad 2) Krajský úřad v uvedeném období (v roce 2019) vydal na základě vlastního zjištění jednu výzvu ke zjednání 

nápravy nařízení obce. 

 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 
 

v z. Ing Zdeňka Pandulová 
vedoucí oddělení 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 4. 8. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 99766/2020  

Sp. zn.: KHEJ 97820/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 10. 8. 2020  
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