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

Dne 17. 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 17. 8. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1) Všechny stížnosti na povinný subjekt na vyřízení žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, které Krajský úřad Jihočeského kraje řešil v roce 2020 (od 1. 1. 2020 do dnešního dne). 

2) Všechna rozhodnutí, která Krajský úřad Jihočeského kraje k stížnostem na vyřízení žádosti dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydal v roce 2020 (od 1. 1. 2020 do dnešního dne). 

3) Veškerou korespondenci Městského úřadu Blatná v případě vedeným pod značkou MUBL 9763/2020/OSŽU 

s Krajským úřadem Jihočeského kraje vedoucí k rozhodnutí KUJCK 100625/2020. A to včetně předkládací zprávy 

a textu korespondence u této předkládací zprávy, pokud taková vznikla. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1) Krajský úřad Jihočeského kraje jako povinný subjekt obdržel v období od 1. 1. 2020 do 17. 8. 2020 dvě 

stížnosti na vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění 

pozdějších předpisů. Obě stížnosti Vám zasíláme v příloze. 

ad 2) Krajský úřad Jihočeského kraje v období od 1. 1. 2020 do 17. 8. 2020 vydal 25 rozhodnutí ke stížnostem 

na vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění 

pozdějších předpisů. Všechna rozhodnutí Vám zasíláme v příloze, vyjma osobních údajů v nich uvedených, které 

byly anonymizovány a bylo na ně vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

KUJCK 103647/2020 

ad 3) V příloze Vám zasíláme dokument Městského úřadu Blatná čj. MUBL 11113/2020 - STÍŽNOST DLE 

UST. § 16A ZAKONA Č. 106/1999 Sb. - PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA – PŘEDÁNÍ SPISU SE STANOVISKEM a dokument 

Krajského úřadu Jihočeského kraje čj. KUJCK 100684/2020- Vrácení spisového materiálu, což je veškerá 

komunikace s Městským úřadem Blatná v případě vedeným pod značkou MUBL 9763/2020/OSŽU. 

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup 

vedoucí odboru 

 

 

v z. Ing. Zdeňka Pandulová 

vedoucí oddělení 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 17. 8. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 103391/2020  

Sp. zn.: KHEJ 102189/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 19. 8. 2020  
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Přílohy 
 

ad bod 1-stížnosti na KÚ Jčk jakožto povinný subjekt.pdf 
ad bod 2-rozhodnutí.pdf 

ad bod 3-stížnost,předkládací zpráva,vrácení spisu.pdf 


