Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2014

Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Jihočeskému kraji jako povinnému
subjektu uloţeno do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za
předcházející kalendářní rok, která má obsahovat:
a) počet podaných ţádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
vynaloţil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stíţností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
f)

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Ve věcech samostatné a přenesené působnosti Jihočeského kraje poskytuje informace Krajský úřad
Jihočeského kraje. Postup Krajského úřadu v oblasti poskytování informací upravuje Směrnice
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, číslo
SM/10/RK, schválená Radou Jihočeského kraje usnesením č. 294/2007/RK ze dne 20. 03. 2007.
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Obecné shrnutí
Počet podaných žádostí o informaci

56
V celém
rozsahu

V části
žádosti

Počet vydaných odpovědí

50

2

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti

2

2

Počet vydaných sdělení o odloţení ţádosti

2

0

Způsob vyřízení žádosti o informaci

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti

4

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stíţností podaných podle § 16a

1

Počet zpoplatněných ţádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí ţádosti přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí
V roce 2014 bylo Krajskému úřadu Jihočeského kraje doručeno 56 ţádostí o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 50 ţádostem
a to buď formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, kde je moţné informaci získat. V případě
2 ţádostí o informaci byla poskytnuta ţadateli částečná odpověď a na část ţádosti bylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí ţádosti.
Nejčastější formy podání
V roce 2014 obdrţel Jihočeský kraj 23 ţádostí podaných elektronickou poštou, 12 ţádostí podaných
prostřednictvím datové schránky, 19 ţádostí podaných písemnou formou prostřednictvím České pošty
a 2 ţádosti byly Krajským úřadem Jihočeského kraje přijaty osobně. Všechny ţádosti jsou evidovány dle
Směrnice o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Počet a obsah žádostí tematicky členěné podle kompetence odborů Krajského úřadu Jihočeského
kraje
V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují definici podle zákona
106/1999 Sb., mezi které patří:
● dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku
● informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky KÚ
● poskytování informačních materiálů o Jihočeském kraji
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Odbor

Odbor kancelář ředitele
(KRED)

Počet
žádostí

5

Předmět dotazu
1.
2.
3.
4.
5.

Odbor regionálního
rozvoje, územního
plánování, stavebního
řádu a investic
(OREG)

1.
2.
3.
4.
5.
12

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.

Odbor ţivotního
prostředí, zemědělství
a lesnictví
(OZZL)

5.
10
6.
7.
8.
9.
10.

Odbor kancelář
hejtmana (KHEJ)

Odbor legislativy a
vnitřních věcí
(OLVV)

Odbor hospodářské a
majetkové správy
(OHMS)
Odbor školství,
mládeţe a tělovýchovy
(OSMT)
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Průměrný měsíční plat včetně odměn ředitele KÚ;
Náplň práce ředitele KÚ, redistribuce dokumentů v rámci KÚ;
Kodex etiky zaměstnance KÚ Jihočeského kraje;
Poštovní adresy všech obecních, městských úřadů, městysů,
městských částí v Jihočeském kraji;
Výše platů a odměn vedoucích odborů, poradců a ředitele KÚ
v letech 2010-2014;
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje;
Vybrané veřejné zakázky - cena smluvní dodatky, sankce;
Proces SEA a stanovisko Ministerstva kultury;
Kopie dokumentu KUJCK 12772/2014/OREG ze dne 26. 3. 2014;
Pokuta od ÚOHS, značka: S29/12 Rekonstrukce silnice III/1508 a
15015;
Kopie listin vztahujících se k podnětu provedení přezkumného řízení
ÚP obce Jivno;
Výběrové řízení "Audit projektu rozvoj technického vzdělávání v Jčk";
Seznam zakázek zadávaných v JŘBU za posledních 5 let;
ŠED - záměr D16;
Záměr D42-obchvat města Trhové Sviny;
Dodávky elektrické energie v letech 2012-2016;
Dokumenty vztahující se ke změně vyuţití PUPFL na RR7 v ÚP Jivno
Oblasti chovu koroptve polní;
Povolení provozu pro provozovnu firmy BENTEX-Plast s.r.o.
v Borovanech;
Kopie dokumentů k provozu zdrojů znečišťování ovzduší;
Kopie smlouvy ve věci provozování obchvatného kanálu z JIP Větřní
na ČOV Č. Krumlov;
Kopie stíţnosti společnosti ZAMBELLI-TECHNIK spol. s r.o. ze dne
3. 2. 2014 a její vyřízení;
Subjekty s povolením na čerpání podzemních vod za účelem prodeje
v balené podobě;
Způsob vyřízení el. upozornění ze dne 15.6.2014 - skládka u
cyklotrasy u obce Zliv;
Správní řízení týkající se energobloku společnosti CARTHAMUS a.s.;
Podklady stanovující podmínky provozu Teplárny Loučovice a.s.;
Záplavová oblast k parcele č. 2147/117 k.ú. Katovice;

1. Analýza SW pro hodnocení dopadů chemických havárií;
1.
2.
3.
4.

7

Usnesení č.j. KUJCK 3526/2014/OLVV-Bl ze dne 14.1.2014;
Odpovědnost za průtahy ve správním řízení;
Budoucí opatření ve věci slovního napadení ţadatele sousedem;
Rozhodnutí OÚ J. Hradec a KÚ Jčk týkající se rodu Herbersteinů z
roku 2002;
5. Počet oznámení o konání sbírky dle zákona č. 117/2011 Sb. v oblasti
tradice hodů v roce 2013;
6. Počet kontrol ve spádových okrskových volebních komisích 2013;
7. Náhrada škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000-2013;

1

1. Vozový park KÚ a podřízených organizací k 1. 1. 2014;

1

1. Rozpočet kraje na investiční výdaje ZŚ a MŠ v letech 2010-2013;
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Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví (OSVZ)

2

1. VZ na poskytování sluţeb na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
soc. situaci spojené se ztrátou bydlení z roku 2013;
2. Seniorská populace v kraji;

Odbor ekonomický
(OEKO)

1

1. Kontrola obcí - nakládání s majetkem podle § 38 zákona č. 128/2000
Sb. v letech 2012-2013;

Odbor dopravy a
silničního hospodářství
(ODSH)

9

Odbor kultury a
památkové péče (OKPP)

5

Odbor informatiky
(OINF)

2

1. Kopie podkladových materiálů, které KÚ obdrţel dne 16.8.2013 od
MěÚ J. Hradec;
2. Kopie spisu ke stavbě "Přeloţka silnice I/34 Č. Budějovice-Lišov;
3. Autobusová doprava v Jčk - mikroregiony Vimpersko, Pošumaví;
4. Opisy smluv uzavřené mezi Jčk a Centrem sluţeb pro silniční
dopravu 2012-2014;
5. Provoz letiště v Plané;
6. Odhlučnění domů u silnice I. třídy ve Strakonicích;
7. Smlouvy o závazku veřejné sluţby k zajištění základní dopravní
obsluţnosti v Jčk;
8. Rozhodnutí o udělení sankce společnosti HEBÍK TRANSPORT s.r.o.;
9. Roční náklady na obnovu, rozšíření a provoz veřejného osvětlení na
silnicích II. a III. třídy;
1. Zápisy z jednání OKPP ve věci AJG-pobočka Bechyně;
2. Vypovězení smlouvy - Britské centrum JU;
3. Aktuální informace týkající se pobočky AJG v Bechyni;
4. Financování krajem zřizovaných galerií a činnost AJG;
5. Dokumenty vydané Jčk o NKP zámek Vimperk;
1. Účel provedení změny v ROS v rámci agendy A32-pohřebnictví;
2. Vyuţívání informačních systémů ve státní správě a samosprávě;

Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části
V roce 2014 vydal Jihočeský kraj 4 rozhodnutí o odmítnutí ţádosti nebo její části.
Tematická kompetence: Odbor legislativy a vnitřních věcí
Počet vydaných rozhodnutí: 1


Rozhodnutí o odmítnutí části ţádosti bylo vydáno na informace v rozsahu jméno, příjmení, data

narození, místo narození, adresa trvalého pobytu a bydliště účastníka řízení a jménech, příjmeních, datech
a místech narození, bydlištích osob příbuzných účastníka řízení v poţadovaných rozhodnutích Okresního
úřadu Jindřichův Hradec a Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Tematická kompetence: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Počet vydaných rozhodnutí: 2


Rozhodnutí o odmítnutí části ţádosti bylo vydáno ve věci poskytnutí rozhodnutí Krajského úřadu

Jihočeského kraje, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa trvalého pobytu
a bydliště účastníků řízení.


Rozhodnutí o odmítnutí ţádosti bylo vydáno ve věci, kdy ţadatel poţádal o poskytnutí informací

týkajících se záměru Šumavských Elektrických Drah (záměr „D16“, vymezený v Zásadách územního rozvoje
Jihočeského kraje). Poţadované informace byly odmítnuty z důvodu, ţe v době podání ţádosti neměl
povinný subjekt k dispozici poţadované údaje, neboť kompletní spisový materiál byl předán Nejvyššímu
správnímu soudu v Brně ve věci kasační stíţnosti.
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Tematická kompetence: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Počet vydaných rozhodnutí: 1
Rozhodnutí o odmítnutí ţádosti bylo vydáno ve věci poskytnutí rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje. Ţádost byla odmítnuta z důvodu, ţe v době podání ţádosti neměl povinný subjekt poţadované
rozhodnutí k dispozici. Kompletní spis v dané věci byl v době podání ţádosti u odvolacího orgánu, kterým je
Ministerstvo dopravy.

b) Počet podaných odvolání
V roce 2014 byla podána 4 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2014 nebylo vedeno ţádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
V roce 2014 nebyla poskytnuta ţádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
V roce 2014 byla podána jedna stíţnost na poskytnutou odpověď podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
z důvodu pouze částečného poskytnutí informací ţadateli. Nadřízený orgán stíţnosti vyhověl a povinnému
subjektu (kraji) přikázal ţádost vyřídit. Do současné doby není věc uzavřena, kraj opětovně odmítl
poţadované informace poskytnout.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz jsou způsobem umoţňujícím dálkový
přístup v sekci Informace / rubrice Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a Výroční zprávy JčK /
podrubrice Odpovědi na ţádosti o informace zveřejňovány všechny odpovědi na ţádosti o poskytnutí
informace, včetně informace o případném vydání rozhodnutí o odmítnutí ţádosti. V podrubrice Povinně
zveřejňované informace jsou zveřejněny ty informace, jejichţ výčet stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou
se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umoţňujícím dálkový přístup.
V poslední podrubrice Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (17.) a Výroční zprávy JčK, je
kaţdoročně do 1. března zveřejňována Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za předcházející kalendářní rok,
kterou schvaluje Rada Jihočeského kraje.
V Českých Budějovicích 19. 2. 2015
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
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