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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 32267/2019
spisový znak: KHEJ 28084/2019/kakr/3

datum: 11.03.2019

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 01.03.2019 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 01.03.2019, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
udělování pokut v roce 2018 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu
k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona
č. 20/1987 Sb.,
2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona
č. 20/1987 Sb.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

v úvodní větě své žádosti uvádíte rok 2018, zatímco v jednotlivých bodech žádosti pak rok 2017. Na základě Vašich
předchozích žádostí jsme dovodili, že v případě této žádosti požadujete informace za rok 2018, neboť informace za rok 2017
jsme Vám již zasílali v loňském roce.
ad 1)

V roce 2018 nevydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, rozhodnutí o uložení pokuty
podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.,

ad 2)

V roce 2018 vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, jedno rozhodnutí o uložení pokuty
podle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. Toto rozhodnutí Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
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