JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
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V Českých Budějovicích dne 1. září 2006
Č.j. KUJCK 25598/2006 KHEJ
Vyřizuje: Mgr. Linda Hanzlíková
Tlf.: 386 720 225

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážené,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb., ze dne 23.8. 2006, týkající se zahájení
kolaudačního řízení 2. HVB Jaderné elektrárny Temelín, Vám sdělujeme následující.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, obdržel
dne 15.9. 2005 návrh společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, na vydání kolaudačního
rozhodnutí pro stavební objekty související s 1. blokem JE Temelín. Krajský úřad jako nadřízený orgán
obecného stavebního úřadu MěÚ Týn nad Vltavou si v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhradil rozhodovací pravomoc tohoto
obecného stavebního úřadu a v provedeném kolaudačním řízení spojeném s řízením o změně stavby
vydal rozhodnutí č.j.: KUJCK 24834/2005 OUPI ze dne 15.12.2005, které bylo v odvolacím řízení
rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č.j.:4877/06 – 63/387 ze dne 5.5.2006 zrušeno a věc byla
vrácena správnímu orgánu prvého stupně k novému projednání a rozhodnutí. Krajský úřad svým
rozhodnutím č.j.: KUJCK 24834/2005 OUPI/16 ze dne 1.6.2006 řízení přerušil a současně vyzval
stavebníka k upravení návrhu. Dne 15.8.2006 předložila společnost ČEZ, a.s. ke krajskému úřadu
upřesněný a rozšířený návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který byl rozšířen o vydání
kolaudačního rozhodnutí i na stavební objekty související s 2. blokem JE Temelín.
O této skutečnosti byly účastníci řízení již informováni, a to opatřením krajského úřadu č.j.:
KUJCK 24834/2005 OUPI/31 ze dne 18.8.2006 – oznámení o pokračování řízení a pozvání k ústnímu
jednání. Občanskému sdružení Sdružení Jihočeské matky bylo předmětné opatření doručeno
prostřednictvím jím zplnomocněného zástupce Mgr. Františka Korbela, Ph.D., advokáta.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Jedlička
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