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ODBOR KANCELÁØ HEJTMANKY
èíslo jednací: KUJCK 72841/2018
spisový znak: KHEJ 69173/2018/kakr/3

datum: 06.06.2018

vyøizuje: Bc. Kamila K"íová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona !. 106/1999 Sb., o svobodném p"ístupu k informacím, ve zn#ní
pozd#jích p"edpis$

Dne 23.05.2018 obdrel Krajský úøad Jihoèeského kraje Vai ádost o poskytnutí informace podle zákona è. 106/1999 Sb.,
o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjích pøedpisù, ze dne 22.05.2018, v ní poadujete poskytnutí
následujících informací:
písemnost, spadající do p!sobnosti odboru regionálního rozvoje, územního plánovaní, stavebního "ádu a investic - odd#lení
stavebního "ádu. Prosím o poskytnutí písemnosti! - Usnesení" k jeho vydání vyzval KU Jiho$eského kraje - M#U Vimperk
odbor výstavby a územního plánovaní, samostatnou vyzvou ke zjednání nápravy $.j. KUJCK 19818/2008 OREG 7 ze
dne 4. 9. 2008.

K výe uvedené ádosti Vám sd#lujeme následující:

Vaí ádosti jsme vyhovìli a v kopii tohoto sdìlení pøikládáme písemnost, kterou je usnesení MìÚ Vimperk, odboru výstavby
a územního plánování, è. j.: VÚP 330-469/685/08 VK-37 ze dne 9. 4. 2009, jím tento správní orgán podle § 156 odst. 2 zákona
è. 500/2004 Sb., správní øád, v tehdy úèinném znìní, zruil písemnì vydaný souhlas s provedením stavby: Rodinný dùm na
poz. parc. KN è. 479 v k. ú. Svatá Maøí vydaný dne 30. 4. 2008 pod è. j.: VÚP 330-469/685/08 VK-20.
K uvedenému je dùvodné dodat, de facto nad rámec ádosti o informace, e v reakci na rozhodnutí o odvolání vydané pod
è. j.: KUJCK 19818/2008 OREG/6 dne 4. 9. 2008 obdrel odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního øádu
a investic krajského úøadu od Pavla Svobody ádost datovanou dnem 6. 1. 2009 k pøezkoumání postupu odboru výstavby
a územního plánování MìÚ Vimperk ve vìci výstavby na pozemku p. è. 479 v k. ú. Svatá Maøí po ROZHODNUTÍ
èj.: KUJCK 19818/2008 OREG/6 ze dne 4. 9. 2008.
Po pøeetøení tohoto podání, i ve vazbì na Výzvu vydanou pod èj.: KUJCK 19818/2008 OREG/7 dne 4. 9. 2008, vydal krajský
úøad dne 11. 3. 2009 sdìlení è. j.: KUJCK 480/2009 OREG/3 (doruèeno podateli dne 18. 3. 2009) spolu s pøíkazem
è. j.: KUJCK 480/2009 OREG/4 (pro úplnost v kopii pøikládáme). Na základì tohoto pøíkazu bylo vydáno MìÚ Vimperk,
odborem výstavby a územního plánování, výe zmínìné usnesení ze dne 9. 4. 2009 è. j.: VÚP 330-469/685/08 VK-37.

S pozdravem

Ing. Zdeòka Pandulová
povìøená vedoucí odboru

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Èeské Budìjovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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2x p"íloha:
-

kopie usnesení MìÚ Vimperk, odboru výstavby a územního plánování, è. j.: VÚP 330-469/685/08 VK-37 ze dne
9. 4. 2009 (2×A4)

-

kopie Pøíkazu Krajského úøadu Jihoèeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního øádu a
investic, è. j.: KUJCK 480/2009 OREG/4 ze dne 11. 3. 2009 (2×A4)
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