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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 41130/2018
spisový znak: KHEJ 38041/2018/kakr/3

datum: 23.03.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 15.03.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15.03.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
přehledu všech odvolacích a přezkumných řízení vedených Vaším úřadem v letech 2013 až 2017, pokud jejich předmětem bylo
rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byl stanoven účel stavby (ať již jde o rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí
o zkušebním provozu, rozhodnutí o změně v užívání nebo jiný druh rozhodnutí) k provozu pilařského závodu (pořez kulatiny,
výroba stavebního či truhlářského řeziva). Pro každé řízení uveďte prosím označení stavby, Vaše číslo jednací, oprávněnou
úřední osobu Vašeho úřadu, název stavebního úřadu, označení jeho rozhodnutí (č. j., datum), označení žadatele (jméno
a příjmení nebo název, IČO), označení odvolatele, resp. osoby, která dala podnět k přezkumnému řízení (jméno a příjmení
nebo název, IČO) a označení konečného rozhodnutí Vašeho úřadu (č. j., datum).

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje v období 2013 - 2017
neřešil, jako nadřízený orgán vůči obecným stavebním úřadům působícím na území JčK, v odvolacích řízení ani v přezkumných
řízení žádnou věc týkající se provozu pilařského závodu.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí odboru kancelář hejtmanky

v z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky -
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 48566/2018
spisový znak: KHEJ 38041/2018/kakr/6

datum: 13.04.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 01.04.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 01.04.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
přehledu všech odvolacích a přezkumných řízení vedených Vaším úřadem v letech 2008 až 2012, pokud jejich předmětem bylo
rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byl stanoven účel stavby (ať již jde o rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí
o zkušebním provozu, rozhodnutí o změně v užívání nebo jiný druh rozhodnutí) k provozu pilařského závodu (pořez kulatiny,
výroba stavebního či truhlářského řeziva). Pro každé řízení uveďte prosím označení stavby, Vaše číslo jednací, oprávněnou
úřední osobu Vašeho úřadu, název stavebního úřadu, označení jeho rozhodnutí (č. j., datum), označení žadatele (jméno
a příjmení nebo název, IČO), označení odvolatele, resp. osoby, která dala podnět k přezkumnému řízení (jméno a příjmení
nebo název, IČO) a označení konečného rozhodnutí Vašeho úřadu (č. j., datum).

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje v období 2008 – 2012
řešil v odvolacím řízení dva případy vztahující se k provozu pilařského závodu na území Jihočeského kraje:
1. Stavební úpravy objektu zemědělská stavba na pozemku

vedoucí

ke

změně užívání

na

objekt pilnice a sklad řeziva“ v k. ú. Hluboká u Borovan
o KUJCK 5547/2009 OREG/5
o Ing. Cais
o SÚ Borovany
o MěÚ/SÚ/190-2/2008/HL ze dne 22.10.2008
o KUJCK 5547/2009 OREG/5 ze dne 21.5.2009

2. ÚR na stavbu „Pila Žíteč“ na pozemcích

, v obci Chlum u Třeboně, místní část a k. ú. Žíteč

o OREG 37620/2010/joch
o Ing. Chmel
o SÚ Třeboň
o METR 5425/2009 KoJa ze dne 9.6.2010
o OREG 37620/2010/joch ze dne 27.1.2011
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S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí odboru kancelář hejtmanky

v z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky -
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