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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 11. 9. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 

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

o svobodném přístupu k informacím“), ve které požaduje poskytnutí následujících informací: 

1) Kolik vydal krajský úřad  ve své územní působnosti výjimek ve smyslu § 50 zákona 114/92 Sb. na "běžné 
obhospodařování" nemovitosti?  
2) Pracuje krajský úřad s databází "NDOP" a aktivně zahajuje správní řízení se subjekty hospodařícími na 
pozemcích s evidovaným výskytem ZCHD?  
3) Pokud sám aktivně v této věci nepracuje, kdo je za naplňování tohoto ustanovení zákona odpovědný, kdo 
kontroluje naplňování tohoto ustanovení a z jakého důvodu to nedělá v rámci své územní působnosti sám krajský 
úřad?  
4) Je si krajský úřad vědom, že ve své územní působnosti má nespočet subjektů hospodařící na nemovitostech 
s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů bez vydané výjimky?  
5) Má konkrétně společnost LČR platnou výjimku na hospodaření ve všech plochách s evidovaným výskytem 
kriticky a silně ohrožených druhů? Pokud ne, z jakého důvodu?  
6) Jaké opatření hodlá krajský úřad přijmout, aby zajistil naplňování paragrafu § 50 zákona 114/92 Sb. (pokud 
tomu tak dosud není)? 
 

Vzhledem k tomu, že jste ve výše uvedené žádosti neuvedl Vaše datum narození a adresu místa trvalého pobytu 

a dle § 14, odst. 2, věty druhé zákona o svobodném přístupu k informacím: 

 „Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li 

přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování…“  

jsme Vás dne 13. 10. 2021 vyzvali k doplnění výše uvedené žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona 

o svobodném přístupu k informacím; čj. výzvy KUJCK 112927/2021. 

Žádost jste do 30 dnů ode dne doručení této výzvy nedoplnil. Z výše uvedeného důvodu Krajský 

úřad Jihočeského kraje podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o informace 

odkládá. 

S pozdravem 
 

 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
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Datum: 24. 11. 2021  

*KUCBX011ASZ1*
KUCBX011ASZ1 


