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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 12762/2019
spisový znak: KHEJ 6202/2019/kakr/4

datum: 24.01.2019

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 14.01.2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14.01.2019, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
žádám o poskytnutí těchto informací (údaje prosím zvlášť za jednotlivé roky):
1) Kolik obdržel Váš úřad v letech 2016, 2017 a 2018 projektů geologických prací podle § 6 odst. 3 z. č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích; kolik změn těchto projektů? Uveďte prosím název projektu a jeho změny.
2) Kolik vyjádření podle § 6 odst. 3 věty druhé z. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, vydal Váš úřad v letech 2016, 2017
a 2018? Prosím o poskytnutí kopie všech těchto vyjádření v elektronické verzi.
3) Kolik Váš úřad vydal rozhodnutí podle § 14 odst. 2 z. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v letech 2016, 2017 a 2018?
Kolik z těchto rozhodnutí nabylo právní moci v prvním stupni? Kolik rozhodnutí bylo napadeno odvoláním? Prosím o poskytnutí
kopie všech rozhodnutí Vašeho úřadu v elektronické verzi. (Rozhodnutím Vašeho úřadu rozumím jakékoliv rozhodnutí nebo
usnesení, kterým řízení skončilo jakýmkoliv způsobem.)
4) Kolik vedl Váš úřad v letech 2016, 2017 a 2018 sporných řízení (§ 141 správního řádu) a řízení o určení právního vztahu
(§ 142 správního řádu), která se týkala práv a povinností fyzických a právnických osob upravených z. č. 62/1988 Sb.;
právnickou osobou rozumím i územně samosprávné celky a stát.
Následně jste svou žádost o informace upřesnil (zúžil) svým sdělením ze dne 16.01.2019 takto:
v bodě 2) požaduji kopie jen těch vyjádření, které Váš úřad vydal k projektům geologických prací (nebo jejich změn) ve věci
dálnic, silnic I. třídy a celostátní dráhy.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad č. 1)
Počet projektů geologických prací, pro něž byl Krajský úřad Jihočeského kraje odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
příslušný, bylo:
v roce 2016: 303
v roce 2017: 434
v roce 2018: 606
Změny projektů geologických prací, ať už se týkají změny místa vrtu, hloubky vrtu, změny oprávněného hydrogeologa či
majitele pozemku nebo změny investora, nejsou odděleně evidovány a jsou zahrnuty v uvedeném počtu. Ke změnám dochází
většinou

až

v dalších

letech.

Výjimkou

byla

např.

během

1

měsíce

změna

hloubky
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vrtu

50

m:

109940_PI_VPGEO_RD_Nevězice_Valenta

na 75 m: 113248_PI_VPGEO_RD_Nevězice_Valenta, ale vše je zahrnuto

v celkových počtech.
ad č. 2)
Všechna uvedená vyjádření byla vydána dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, dle § 6 odst. 3
věty druhé, tedy z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, k nimž je náš Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví příslušný.
Počet vydaných vyjádření:
v roce 2016: 303 z toho 3 pro dálnice a rychl. komunikace, 2 pro silnice I. třídy a 0 pro dráhy
v roce 2017: 434 z toho 3 pro dálnice a rychl. komunikace, 2 pro silnice I. třídy a 0 pro dráhy
v roce 2018: 606 z toho 3 pro dálnice a rychl. komunikace, 1 pro silnice I. třídy a 0 pro dráhy
Kopie Vámi požadovaných vyjádření Vám zasíláme v přílohách tohoto sdělení.
ad č. 3)
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví v letech 2016 - 2018 nevedl žádná řízení
týkající se uvedené povinnosti strpět provedení geologických prací dle § 14 odst. 2 uvedeného zákona č. 62/1988 Sb., a tedy
nevydal žádné rozhodnutí na základě uvedeného paragrafu tohoto zákona.
ad č. 4)
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví v letech 2016 - 2018 nevedl žádná sporná
řízení ani řízení o určení právního vztahu, týkající se práv a povinností fyzických a právnických osob upravených zákonem
č. 62/1988 Sb.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
14x příloha:

16_31592_GeoP_Kaplice_Nažidla_Arcadis.pdf
16_40335_GeoP_Hněvkov_Sedlice_SUDOP.pdf
16_40435_GeoP_D3_Hodějovice_SUDOP.pdf
16_40493_GeoP_R3_ 0311_ Třebonín_AZ_Consult.pdf
16_114690_GEOPr_ARCADIS_I20_Pištín.pdf
17_31016_CB_GeoP_severní spojka_PUDIS_PRAGOPROJEKT.pdf
17_31565_PUDIS_DálniceD3_0309_Chotýčany.pdf
17_37649 Pragoprojekt D3 0310I Úsilné Hodějovice, přeložka.pdf
17_90896_GeoP_Třebonín_Rájov.pdf
17_145606_JH_GeoTec-GS_AZ Consult_Geopr_Kardašova Řečice.pdf
18_92604_CB_Vitásek_GeoTec_D3_Hodějovice_Třebonín.pdf
18_103037_Kap_GeoTec_odpočívka_4_SuchdoluBujanova_ŘSD_les50.pdf
18_125374_CB_GeoPr_CB_I_20.pdf
18_150830_D3_Borek_PHG.pdf
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