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
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 13.11. 2006
Č.j. KUJCK30949/2006 KHEJ
Vyřizuje: Mgr. Linda Hanzlíková
Tlf.: 386 720 225

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

Vážená pane Tomášku,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb., ze dne 30. října 2006 týkající se spisové
agendy Ing. Daniely Řežábkové z Odboru územního plánování a investic Krajského úřadu Jihočeského
kraje, Vám sdělujeme následující:
1. Kolik správních úředníků má oddělení, ve kterém Ing. Řežábková pracuje?
Oddělení stavebního řádu odboru územního plánování, stavebního řádu a investic mělo ke
dni 31.10.2006 mimo vedoucího oddělení celkem 13 úředníků.
2. Kolik odvolání ve správním řízení toto oddělení obdrželo k vyřízení od 24.4.2006 do
dnešního dne?
V době od 24.4. do 31.10.2006 bylo oddělení stavebního řádu doručeno celkem 168
odvolání.
3. Kolik z těchto spisů bylo přiděleno Ing. Řežábkové?
V uvedené lhůtě od 24.4.06 do 31.10 06 bylo Ing. Řežábkové přiděleno k vyřízení celkem
23 odvolání.
4. Kolik z těchto spisů bylo ukončeno rozhodnutím ve věci?
V uvedené lhůtě od 24.4.06 do 31.10 06 bylo ukončeno rozhodnutím ve věci celkem 111
odvolacích řízení.
5. Kolik z těchto spisů bylo Ing. Řežábkovou ukončeno rozhodnutím ve věci?
V uvedené lhůtě od 24.4.06 do 31.10 06 bylo Ing. Řežábkovou ukončeno rozhodnutím ve
věci celkem 23 odvolacích řízení, a to včetně řízení o jeho odvolání proti rozhodnutí

Městského úřadu Sezimovo Ústí, odboru stavebního úřadu, územního plánování, životního
prostředí a dopravy, č.j. SÚ-3041-rozhodnutí/04-Ná odvol.
Upozornit však je nutno na skutečnost, že řešení odvolání tvoří pouze část pracovní náplně
úředníků oddělení stavebního řádu, odboru územního plánování, stavebního řádu a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje (např. v období od 24.4. 2006 do 31.10. 2006 bylo oddělení
doručeno celkem 296 podání). Jednotliví úředníci oddělení pak mají v náplni práce, nejen řízení
v druhém stupni – tedy odvolací řízení, ale i rozhodování o mimořádných opravných prostředcích,
vyřizování stížností, podnětů a dalších oznámení občanů, v některých případech pak rozhodují i v I.
stupni, provádí kontrolní a dozorovou činnost nad stavebními úřady v správním území Jihočeského
kraje a v neposlední řadě poskytují stavebním úřadům metodickou pomoc. Provádí i další úkony
v řízeních vedených podle stavebního zákona a připomínkují připravované právní normy. Pouze
na podkladě počtu vyřízených odvolání tedy nelze posuzovat vytíženost a pracovní nasazení
jednotlivých úředníků.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Jedlička

