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ODBOR KANCELÁě HEJTMANKY
þíslo jednací: KUJCK 115176/2017
spisový znak: KHEJ 111153/2017/kakr/3

datum: 09.10.2017

vyĜizuje: Bc. Kamila KĜížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ
Dne 26.09.2017 obdržel Krajský úĜad Jihoþeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona þ. 106/1999 Sb.,
o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, ze dne 26.09.2017, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:
zasahující do pĤsobnosti odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního Ĝádu a investic, související
s Rozhodnutím þ. j. KUJCK 135156/2016 ze dne 14. 10. 2016 a Usnesením þ. j. KUJCK 106233/2017 ze dne 18. 9.2017.
1. Jakým zpĤsobem Krajský úĜad Jihoþeský kraj provádí kontrolu, zda jsou naplĖovány závČry rozhodnutí nebo usnesení které
vydal, zejména v pĜípadech, kdy bylo zjištČno pochybení nebo nesprávný postup správního orgánu I.stupnČ.
2. Pokud je k problematice, které se týká pĜecházející dotaz, vypracována nČjaká metodika þi vnitĜní pokyn, prosím o poskytnutí
pĜíslušného textu.
3. Prosím o poskytnutí písemnosti, zmínČné v þ. j. KUJCK 106233/2017 (stránka 4), kterou krajský úĜad „....... pĜistoupil k tomu,
že pĜikázal (samostatným opatĜením) stavebnímu úĜadu MČU Vimperk, aby ve lhĤtČ, která byla za tímto úþelem stanovena,
uþinil potĜebná opatĜení ke zjednání nápravy.......“4. Prosím o poskytnutí písemnosti, zmínČné v þ. j. KUJCK 106233/2017 (stránka 2,3), kterou se stavební úĜad vyjadĜoval
k podané stížnosti: „Reakcí stavebního úĜadu bylo sdČlení ze dne 21.8.2017… …“.

K výše uvedené žádosti Vám sdČlujeme následující:

ad 1) Krajský úĜad je v rámci odvolacího Ĝízení pĜíslušným odvolacím správním orgánem dle § 67 odst. 1 písm. a) zákona
þ. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zĜízení), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, ve vazbČ na § 89 odst. 1 a § 178 zákona
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“). Rozhodne-li jako odvolací správní orgán na
základČ výsledku odvolacího Ĝízení tak, že v souladu s § 90 odst. 1 písm. b) správního Ĝádu odvoláním napadené rozhodnutí
nebo jeho þást zruší a vČc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, vysloví v odĤvodnČní
rozhodnutí o odvolání právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, pĜi novém projednání vČci vázán.
Je-li vČc vrácena k novému projednání správnímu orgánu prvního stupnČ, znamená to, že tento správní orgán musí podanou
žádost, þi v Ĝízení z moci úĜední pĜedmČt daného Ĝízení, znova projednat s tím, že pro toto prvostupĖové Ĝízení mj. platí lhĤty
vyplývající z § 71 správního Ĝádu, event. lhĤty vyplývající z § 87 odst. 4 þi § 122 odst. 3 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (viz § 192 odst. 1 zákona þ. 183/2006 Sb., ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ – „Na postupy a Ĝízení se použijí ustanovení správního Ĝádu, pokud tento zákon nestanoví jinak“). Krajskému úĜadu,
coby pĜíslušnému nadĜízenému správnímu orgánu, resp. odvolacímu správnímu orgánu, nepĜísluší do Ĝízení vedeného pĜed
správním orgánem prvního stupnČ zasahovat, a to s výjimkou toho, bylo-li odvoláním napadeno usnesení upravující procesní
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postup v prvostupĖovém Ĝízení, anebo byly-li v prĤbČhu prvostupĖového Ĝízení shledány skuteþnosti deklarující neþinnost
správního orgánu prvního stupnČ.
Jedná-li se o rozhodnutí, kterými krajský úĜad rozhoduje jako pĜíslušný správní orgán prvního stupnČ, viz pĜezkumné Ĝízení, þi
Ĝízení o obnovČ, nebo nové Ĝízení, je-li krajský úĜad k takovému Ĝízení vČcnČ a místnČ pĜíslušný, tak v souladu s § 81 odst. 1
správního Ĝádu mĤže úþastník Ĝízení proti rozhodnutí, které je vydáno v prvním stupni, podat odvolání.
Usnesením rozhoduje krajský úĜad v pĜípadech stanovených zákonem, viz § 76 odst. 1 správního Ĝádu. Usnesením krajský
úĜad, jako pĜíslušný správní orgán s vazbou na konkrétní ustanovení zákonného pĜedpisu rozhoduje, resp. „upravuje“ správní
Ĝízení, jak v prvním, tak ve druhém stupni, a to v pĜípadech definovaných pĜíslušnými pĜedpisy. Tzn., že „kontrola“ usnesení de
facto spoþívá v konkrétním postupu, þi úkonu správního orgánu ve správním Ĝízení. V souladu s § 67 odst. 1 správního Ĝádu je
to rozhodnutí správního orgánu, které v urþité vČci zakládá, mČní nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitČ urþené osoby
nebo v urþité vČci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, pĜiþemž i v zákonem stanovených
pĜípadech se rozhodnutím rozhoduje o procesních otázkách.
Ad. 2) Problematiku uvedenou v pĜedchozím bodČ upravuje zákon þ. 500/2006 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
s tím, že v souladu s § 1 odst. 2 správního Ĝádu, tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní
zákon jiný postup. Krajský úĜad i proto nemá vydanou „vlastní“ metodiku, þi vnitĜní pokyn, upravující výše zmiĖované úkony,
resp. postupy.
Ad. 3) PĜíkaz neþinnému správnímu orgánu þ. j.: KUJCK 107180/2017 ze dne 18. 9. 2017 je v kopii pĜiložen (pro úplnost
dodáváme, že „PĜíkaz“ byl doruþen MČstskému úĜadu Vimperk dne 19. 9. 2017).
Ad 4) SdČlení k žádosti krajského úĜadu (ta byla vydána pod þ. j.: KUJCK 98811/2017 dne 16. 8. 2017) „o sdČlení ohlednČ
aktuálního stavu Ĝízení vedeného ve vČci žádosti o dodateþné povolení zmČn stavby hospodáĜského stavení na p. p. þ. 484/1
v k. ú. Svatá MaĜí, event. spolu se spisovým materiálem, v souvislosti se "Stížností na neþinnost" Pavla Svobody ze dne
14. 8. 2017“, které poskytl MČstský úĜad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, pod þ. j.: MUVPK-VÚP 23409/17-KLI993/10 ze dne 21. 8. 2017, je v kopii pĜiloženo.
S pozdravem

Ing. Milan NebesáĜ v. r.
vedoucí Odboru kanceláĜ hejtmanky

2x pĜíloha:
kopie PĜíkazu neþinnému správnímu orgánu, který vydal krajský úĜad dne 18. 9. 2017 pod þ. j.: KUJCK 107180/2017
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