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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 148718/2017
spisový znak: KHEJ 142694/2017/kakr/4

datum: 21.12.2017

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 06.12.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 06.12.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací
souvisejících s lyžařským areálem Kozí Pláně v k. ú. Věžovatá Pláně (dále jen „Lyžařský areál“):
1.

zda bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty za užívání stavby Lyžařského areálu bez příslušného povolení dle
stavebního zákona; pokud bylo takové řízení zahájeno, uvedení informace, v jakém procesním stavu se řízení nachází
a kopii posledního rozhodnutí ve věci;

2.

informace o procesním stavu řízení, které bylo vedeno Městským Úřadem Český Krumlov, Stavební úřad pod sp. zn.
S-MUCK 67313/2016-Bi a kopii posledního rozhodnutí ve věci nařízení ukončení užívání stavby Lyžařského areálu;

3.

informace o procesním stavu řízení o odstranění stavby veřejně přístupné účelové komunikace umístěné na pozemku
p. č. 2290 v k. ú. Věžovatá Pláně a kopii posledního rozhodnutí ve věci.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

žádné správní řízení ve věci uložení pokuty za užívání stavby výše uvedeného lyžařského areálu, resp. jeho stavebních

objektů, jejichž povolení náleží do kompetence obecného stavebního úřadu, nebylo u krajského úřadu zahájeno, resp. z pozice
správního orgánu II. stupně projednáváno v odvolacím řízení. Nebylo ani předmětem řízení ve věci mimořádného opravného
prostředku či opravného prostředku správního dozoru.
ad 2)

Co se týče řízení vedeného Městským úřadem Český Krumlov, odborem stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), pod

Sp. zn.: S-MUCk 67313/2016- Bi, pak předmětem odvolacího řízení bylo pouze rozhodnutí č.j.: MUCK 11974/2017, kterým bylo
nařízeno p. Václavu Mazákovi, bytem Dolní Pláně 9, Věžovatá Pláně, 382 32 Velešín, coby fyzické osobě podnikající, zast.
Mgr. Tomášem Tyllem, advokátem ve VKS Legal advokátní kanceláři, s. r. o., se sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, podle § 134 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, zjednání nápravy závad, zjištěných při opakované kontrolní prohlídce dne 25. 2. 2017, spočívajících v provozování výše
uvedené stavby, a to konkrétně vleku č. 2 (SO 02), odstavné plochy (SO 06) a napájení EI (SO 07) – vše dle projektové
dokumentace z data 2015, kterou autorizoval Ing. David Zána, ČKAIT 0102226. Tato náprava spočívala v tom, že vlastník
stavby ve lhůtě 5 dnů ode dne nabytí právní moci předmětného rozhodnutí ukončí užívání těchto stavebních objektů. V rámci
odvolacího řízení (odvoláním napadl prvoinstanční rozhodnutí výše jmenovaný) bylo rozhodnutím krajského úřadu
čj. KUJCK 56188/2017, č. spis: OREG/42805/2017/luam, ze dne 9. 5. 2017 napadené rozhodnutí stavebního úřadu podle § 90
odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2006 Sb., správní řád, v platném znění, zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání
stavebnímu úřadu. Kopii tohoto rozhodnutí Vám současně přikládáme.
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ad 3)

Řízení o odstranění stavby veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p. č. 2290 v k. ú. Věžovatá Pláně –

odvolací řízení je ukončeno a v příloze Vám zasílám předmětné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství čj. KUJCK 138451/2017, sp. zn. ODSH 85861/2017/siul.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí odboru kancelář hejtmanky
Krajský úřad Jihočeského kraje
- podepsáno elektronicky -

2x příloha:

Rozhodnutí KUJCK 56188_2017 sp. zn. OREG 42805_2017_luam.pdf
Rozhodnutí KUJCK 138451/2017 sp. zn. ODSH 85861_2017_siul.pdf
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