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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 96824/2017
spisový znak: KHEJ 95268/2017/kakr/3

datum: 14.08.2017

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 04.08.2017 obdržel Krajský úřad – Jihočeský kraj (dále jen „krajský úřad“), od Vaší zmocnitelky G
,

Ch

,

, žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, ze dne 03.08.2017, v níž požaduje poskytnutí následujících informací s tím, že odpověď má být zaslána
Vám.
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda je původně nepovolená stavba
mezitím dodatečně povolena a úřední souhlas s provozováním občerstvovacího zařízení na pozemku p. č. 100/10, k. ú. Záluží
nad Vltavou udělen
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ve věci „objektu k bydlení“ na pozemku parc. č. 100/10 v k. ú. Záluží nad Vltavou a „instalace venkovního občerstvovacího
zařízení a umístění ukazatele u odbočky“, které jsou dle mínění G

Ch

realizovány a provozovány bez příslušných

povolení úřadů, nebylo krajským úřadem doposud vedeno žádné odvolací či přezkumné řízení. Krajskému úřadu není z vlastní
činnosti známo, že by byly dané stavby dodatečně povoleny. Krajský úřad podotýká, že není příslušným stavebním úřadem
k vedení řízení o dodatečném povolení dané stavby, resp. jejího umístění či povolení. Příslušným úřadem k řešení dané stavby
je na první instanci Městský úřad Český Krumlov, odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“). Pro zjištění skutečností
vyplývajících z předmětné žádosti o poskytnutí informace se krajský úřad neoficiálně obrátil na stavební úřad, přičemž ten mu
sdělil, že obdržel totožnou žádost o poskytnutí informací, kterou dne 04.08.2017 podala G

Ch

na krajském úřadě.

Stavební úřad také uvedl, že na 15.08.2017 nařídil konání kontrolní prohlídky stavby za účelem prověření zmíněné stavební
činnosti.“
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky

v z. Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
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