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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 23207/2019
spisový znak: KHEJ 19997/2019/kakr/3

datum: 19.02.2019

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 10.02.2019 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 10.02.2019, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
související s rozhodnutím Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu ze dne 10. 12. 2018,
č. j.: KUJCK 145531/2018, č. spis.: OREG/63093/2016/jaho (dále jen "Rozhodnutí").
Pro každého účastníka řízení z těch účastníků řízení, kterým postavení účastníka řízení přiznávají zvláštní zákony a kteří jsou
uvedeni na str. 44 Rozhodnutí (tj. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, NESEHNUTÍ Brno, Občanské sdružení „Za
zachování klidové zóny Brno-Černovice“, Sdružení na ochranu přírody a životního prostředí v Brně-Maloměřicích a Občanské
sdružení Stará Osada-Židenice) sdělte prosím:



datum, kdy bylo Rozhodnutí účastníkovi řízení oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem
stanoveným způsobem, tj. datum počátku běhu lhůty pro podání žaloby stanovené § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002
Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů;

pokud již některý z těchto účastníků řízení podal žalobu proti Rozhodnutí, poskytněte tuto žalobu bez osobních údajů; nelze-li
takovou žalobu poskytnout, sdělte prosím alespoň to, zda byla podána, je-li vám to známo.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

Účastníkům řízení bylo předmětné rozhodnutí doručeno formou veřejné vyhlášky dne 25. 12. 2018.

ad 2)

Krajskému úřadu dosud nebyla žaloba proti předmětnému rozhodnutí doručena a není mu známo, zda již některý
z výše uvedených účastníků žalobu u příslušného správního soudu podal.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
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