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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 11428/2018
spisový znak: KHEJ 5327/2018/kakr/3

datum: 22.01.2018

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 08.01.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 08.01.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
anonymizovaných verzí rozhodnutí vydaných v územním nebo stavebním řízením, v nichž byla (mimo jiné) projednávána
otázka, zda lze vydat stavební povolení popř. územní rozhodnutí v případech, kdy požárně nebezpečný prostor (PNP)
z rodinného domu v řadové zástavbě, (jehož výstavba je předmětem žádosti stavebníka na vydání územního rozhodnutí nebo
stavebního povolení) přesahuje na sousední pozemek, jenž je ve vlastnictví jiného soukromého vlastníka, přičemž stavebník
(žadatel o vydání stavebního povolení) disponuje:
a) souhlasem vlastníka sousedního pozemku, jehož se přesah požárně nebezpečného prostoru dotýká,
a zároveň
b) souhlasným stanoviskem hasičského záchranného sboru
Žádám o zaslání maximálně 3 shora uvedených rozhodnutí, a to nejnovějšího data. Za předpokladu, že žádné rozhodnutí shora
uvedeného typu nebylo zdejším Krajským úřadem vydáno, prosím o výslovné sdělení této skutečnosti.
Pro úplnost uvádím, že podle aktuální soudní judikatury (např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2007, čj. 10 Ca
144/2005-37) je povinný subjekt povinen poskytnout žadateli anonymizovaná rozhodnutí ve věcech určitého druhu.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje nevydal žádné
územní rozhodnutí ani stavební povolení, v rámci kterého by byl v řízení posuzován případ požárně nebezpečného prostoru
z rodinného domu v řadové zástavbě přesahujícího na sousední pozemek ve vlastnictví jiného soukromého vlastníka, odlišného
od žadatele, kdy žádost o ÚR (SP) byla doložena souhlasem vlastníka pozemku, jehož se přesah PNP dotýká a souhlasné
stanovisko HZS.
S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky –
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