ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 43337/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 41386/2015/kakr/3

datum: 09.06.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 28. 5. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 5. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
1.
2.
3.

4.
5.

Kolik případů vyřizovala úřednice Odboru životního prostředí Ing. Vlasta ŽÁČKOVÁ od zahájení pracovněprávního
vztahu s Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Kolik z případů, které vyřizovala úřednice Odboru životního prostředí Ing. Vlasta ŽÁČKOVÁ, od zahájení
pracovněprávního vztahu s Krajským úřadem Jihočeského kraje, bylo rozhodováno správními soudy.
Kolik z případů, které vyřizovala úřednice Odboru životního prostředí Ing. Vlasta ŽÁČKOVÁ, od zahájení
pracovněprávního vztahu s Krajským úřadem Jihočeského kraje, bylo rozhodováno na základě občanskoprávní
námitky obecnými soudy a na základě právního názoru úřednice Ing. Vlasty ŽÁČKOVÉ.
Jaký je průměrný počet případů, které rozhodují správní nebo obecné soudy, u ostatních úředníků odboru Odboru
životního prostředí.
Jaký je průměrný počet případů, které rozhodují správní nebo obecné soudy, u ostatních úředníků všech ostatních
odborů Krajského úřadu.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

Ing. Vlasta Žáčková pracuje na KÚ JčK , OZZL od 1. 11. 2001. KÚ JčK eviduje počet písemností od 15. 11. 2005.
Od tohoto data je u Ing. Vlasty Žáčkové evidováno 3138 písemností.

ad 2)

KÚ JčK, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví nevede evidenci správních žalob podaných proti
rozhodnutím odboru. Za KÚ JčK tuto evidenci vede od roku 2013 KÚ JčK, Odbor legislativy a vnitřních věcí.
V roce 2015 byla podána 1 žaloba s kauzou, kterou vyřizovala Ing. Vlasta Žáčková (dosud nerozhodnuto).

ad 3)

Evidenci rozhodování soudů na základě občanskoprávní námitky krajský úřad nevede.

ad 4) a ad 5)
Krajský úřad nesleduje informace ve Vámi požadované skladbě. Eviduje pouze počet případů, které soudy
projednávaly podle jednotlivých odborů, a to zhruba od roku 2013:
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OZZL rok 2013 - 6 případů/ z toho 3 žaloby v jedné věci (3 žalobci) - 2 úspěch/3 neúspěch/1 dosud nerozhodnuto
OZZL rok 2014 - 8 případů/ z toho 4 úspěch/4 dosud nerozhodnuto
OZZL rok 2015 - 4 případy (prozatím) /1 spis kolegyně Žáčkové/ dosud nerozhodnuto
Celkem za Krajský úřad v letech 2013-2015 99 případů projednávaných u soudu:
2013 - 37/20 úspěch/8 nerozhodnuto
2014 - 45/26 úspěch/14 nerozhodnuto
2015 - 17/1 úspěch/16 nerozhodnuto
Celkem byl Krajský úřad u soudu úspěšný v 47 případech, 38 nebylo dosud rozhodnuto, ve 14 případech byl
neúspěšný.
Ročně vychází tedy počet projednávaných případů na cca 39, je cca 500 zaměstnanců, průměrný počet případů je
tedy na 1 zaměstnance za jeden rok 0,078 případů.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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