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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 20. 7. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon  
o svobodném přístupu k informacím“). Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací 
souvisejících s postupování podnětu k vedení přestupkových řízení z Městského úřadu Protivín na Městský 
úřad Vodňany: 

1. kolik přestupků v oblasti občanského soužití v roce 2018 bylo ve Vodňanech přijato a kolik vyřešeno (po 
měsících) 

2. kolik z tohoto počtu bylo předáno (po měsících) z MÚ Protivín pro podjatost a kolik jich bylo v roce 2018 
vyřešeno (po měsících) a o kolika z nich byli zainteresované strany v roce 2018 prokazatelně informováni 

3. kolik dní pracovní neschopnosti měli jednotliví pracovníci, řešící tyto záležitosti v roce 2018  

Krajský úřad Jihočeského kraje jako povinný subjekt Vaši žádost o poskytnutí informací přezkoumal, a dospěl 
k závěru, že je nutné ji z části odložit. Vaše žádost směřuje k získání informací, kterými krajský úřad 
nedisponuje, neboť se týkají působnosti městského úřadu Vodňany, který je krajskému úřadu nevykazuje.  

Z hlediska působnosti krajského úřadu je relevantní část otázky č. 2 v rozsahu kolik z tohoto počtu bylo 
předáno (po měsících) z MÚ Protivín pro podjatost, kdy těmito informaci krajský úřad disponuje, a jejichž 
poskytnutí probíhá souběžně zaslaným přípisem. 

Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že povinný subjekt 
posoudí žádost a v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto 
odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad 
shledal, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, nýbrž k působnosti Městského úřadu 
Vodňany, byla Vaše žádost o poskytnutí informací odložena. Zároveň byla Vaše žádost postoupena Městskému 
úřadu Vodňany k vyřízení. 

S pozdravem 
 
 
Mgr. Petr Soukup 
vedoucí odboru 

   
Váš dopis zn.:        
Ze dne: 20. 7. 2019  
Naše č. j.: KUJCK 85845/2019  
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Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  
Telefon: 386 720 225  
E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 26. 7. 2019  
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 20. 7. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon  
o svobodném přístupu k informacím“). Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací 
souvisejících s postupování podnětu k vedení přestupkových řízení z Městského úřadu Protivín na Městský 
úřad Vodňany: 

1. kolik přestupků v oblasti občanského soužití v roce 2018 bylo ve Vodňanech přijato a kolik vyřešeno (po 
měsících) 

2. kolik z tohoto počtu bylo předáno (po měsících) z MÚ Protivín pro podjatost a kolik jich bylo v roce 2018 
vyřešeno (po měsících) a o kolika z nich byli zainteresované strany v roce 2018 prokazatelně informováni 

3. kolik dní pracovní neschopnosti měli jednotliví pracovníci, řešící tyto záležitosti v roce 2018  

Krajský úřad Jihočeského kraje jako povinný subjekt Vaši žádost o poskytnutí informací přezkoumal, a dospěl 
k závěru, že z hlediska působnosti krajského úřadu je relevantní část otázky č. 2 v rozsahu kolik z tohoto 
počtu bylo předáno (po měsících) z MÚ Protivín pro podjatost, kdy těmito informaci krajský úřad disponuje: 

Přestupkové věci, u kterých krajský úřad pověřil projednáním Městský úřad Vodňany z důvodu 

vyloučení všech členů Přestupkové komise města Protivín: 

 

2018 květen:  9 přestupků 

2018 červenec: 3 přestupky  

2018 září:  1 přestupek  

Ve zbývající části je nutné žádost odložit (souběžně zaslaný přípis čj. KUJCK 85845/2019), neboť směřuje 

k získání informací, kterými krajský úřad nedisponuje. Ty se týkají působnosti městského úřadu Vodňany, 

který je krajskému úřadu nevykazuje.  

S pozdravem 

 

 

Mgr. Petr Soukup 

vedoucí odboru 
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