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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 127307/2016
spisový znak: KHEJ 124000/2016/kakr/3

datum: 27.09.2016

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 20. 9. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 9. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
kopie „Předání spisu – vyjádření k odvolání“, kterým Městský úřad Vimperk doplnil odvolání proti Usnesení č. j. VÚP 16441/16KLI-993/10 ze dne 2. 8. 2016 (v současné době se spis nachází na odboru stavebního řádu).
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadovaný dokument Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení. Jedná se o opatření
Městského úřadu Vimperk, odboru výstavby a územního plánování, č. j.: VÚP MUVPK-VÚP 17204/16-KLI-993/10 ze dne
12. 8. 2016 ve věci: „PŘEDÁNÍ SPISU“, kterým byl Krajskému úřadu předkládán příslušný spis spolu s odvoláním pana
Svobody ze dne 10. 8. 2016 proti usnesení č. j.: VÚP 16441/16-KLI-993/10 ze dne 2. 8. 2016.
Spis MěÚ Vimperk, odboru výstavby a územního plánování, neobsahuje žádnou písemnost, kterou by tento správní orgán
„doplnil“ dané odvolání. Požadovanou písemností uvedený správní orgán předal v souladu s § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění, spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, poněvadž neshledal důvody pro
postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Pro předmětné odvolací řízení byl Krajským úřadem
založen správní spis sp. zn.: OREG/111449/2016/jibu SS, přičemž v odvolacím řízení doposud nebylo o odvolání pana
Svobody ze dne 10. 8. 2016 proti usnesení č. j.: VÚP 16441/16-KLI-993/10 ze dne 2. 8. 2016 rozhodnuto.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

v. z. Ing. Zdeňka Pandulová
- podepsáno elektronicky –
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