Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2007

Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
Jihočeskému kraji jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční
zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok,
která má obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
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Ve věcech samostatné a přenesené působnosti Jihočeského kraje poskytuje informace
Krajský úřad Jihočeského kraje. Postup krajského úřadu pro poskytování informací
upravuje Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, číslo SM/10/RK, schválená Radou Jihočeského
kraje usnesením č. 105/2005/RK ze dne 1.2. 2005.

Počet podaných žádostí o informace

36

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

1

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí
V roce 2007 bylo doručeno 36 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bylo vyhověno všem
žádostem a to buď formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, kde
je možné informaci získat.
Nejčastější formy podání
V roce 2007 obdržel Jihočeský kraj 20 žádostí podaných písemnou formou a 16
žádostí podaných elektronickou poštou. Všechny žádosti jsou evidovány dle
Směrnice o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky evidovány nejsou a odpověď
je poskytnuta obratem, stejnou formou jakou byla přijata žádost.
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Počet a obsah žádostí tématicky členěný podle kompetence odborů KÚ JK

Odbor
Odbor kancelář
hejtmana

Počet žádostí
Předmět dotazu
● Proces schvalování krajského znaku
5
• Obec jako samostatný subjekt
• Záznam o postupu při vyřizování žádosti o
informaci
• Informace o stavební firmě
• Politika SÚC v boji proti terorismu

Odbor kancelář
ředitele

1

● Výdaje na činnost krajského úřadu v roce
2005 a 2006

Odbor kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu

3

● Zahájení správního řízení s vydavateli
„Zpravodaje“
● Nahlédnutí do spisů výběrového řízení
15.6. 2007
● Žádost o poskytnutí rozhodnutí

Odbor majetkový

1

● Duplicitní vlastnictví

Odbor územního
plánování,
stavebního řádu a
investic
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● Informace k ochrannému pásmu u zřízení
pro chov zvířat
● Informace k ochrannému pásmu pro chov
zvířat
● Průběh řízení o přestupku ze dne 6.3.2007
● Územní plán VÚC Písecko - Strakonicko
● Podrobné vyčíslení nákladů spojených
s vyřízením podání
● Informace k rozhodnutí
KUJCK/17813/2004
● Kopie udělení plné moci JUDr.
Smejkalovi

Odbor
regionálního
rozvoje a
evropské
integrace

2

● Grantový program na podporu zpracování
dokumentace
● Vybrané doklady k ENKI o.p.s.
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Odbor
Odbor životního
prostředí,
zemědělství a
lesnictví

Počet žádostí
Předmět dotazu
● Informace k ochrannému pásmu PHO
3
● Výsledky posudku Ptačí oblasti ČB
rybníky
• Průmyslový obal a jeho třídění v JčK

Odbor školství,
mládeže a
tělovýchovy

2

Odbor sociálních
věcí a
zdravotnictví
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• Informace o působení Walfdorské školy
v Jihočeském kraji
• Dokumenty a sdělení údajů o ZŠ
Svobodná a MŠ Písek

• Informace k NZZ, Avenier a.s.
• Lékařská služba první pomoci dne 12.2.07
• Vzdělání primářů a jejich zástupců
• Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje
• Priority zdravotní politiky JčK
• Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb

Odbor dopravy a
silničního
hospodářství

3

• Oprávnění k provozování stanice STK
• Stav správního řízení o dopravní nehodě
• Smlouvy, prokazatelné ztráty, přehledy
plateb mezi krajem a dopravci
v Jihočeském kraji

Odbor
hospodářské
správy
Odbor
informatiky
Odbor krajského
živnostenského
úřadu

1

● Výběrové řízení na dodávku
kancelářských potřeb

1

● Informační systémy krajského úřadu

1

● Porušení regulace reklamy

V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují
definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi které patří:
● dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku
● informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky KÚ
● poskytování informačních materiálů o Jihočeském kraji
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b) Počet podaných odvolání
Vzhledem k tomu, že nebylo vydáno rozhodnutí o nevyhovění nebo částečném
nevyhovění, nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2007 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí
v oblasti poskytování informací.

d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
V roce 2007 byla podána 1 stížnost podle § 16a) odst. 1 písm.b) zák. č. 106/1999
Sb. Českou společností ornitologickou (ČSO), Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5
– Smíchov, které po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace. Stížnost byla
vyřízena kladně, neboť odpověď na žádost o poskytnutí posudku hodnotícím
odborné vymezení navržené Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky byla
společně s posudkem poslána na sídlo ČSO, Hornoměcholupská 34, dnes již
neaktuální adresa. Na základě podání stížnosti ČSO byla Krajským úřadem JK
zaslána kopie odpovědi, zároveň s kopií předávacího protokolu zásilek
z původního data odeslání na neaktuální adresu ČSO.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek Jihočeského
kraje
Přístupnost stránek
Stránky Jihočeského kraje jsou vytvořeny podle zásad přístupnosti a
bezbariérovosti webových stránek tak, aby byly splněny důležité zásady
přístupnosti podle metodik BFW, WCAG 1.0 a Pravidel pro tvorbu přístupného
webu MIČR. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena validním XHTML 1.0 Strict,
vizuální prezentace pomocí CSS. Stránky jsou přístupné i po vypnutí CSS stylů
bez ztráty obsahové informace. Pro zařízení, která nepoužívají stylové předpisy je
funkční textová verze stránek. Tato skutečnost dovoluje uživateli informace
zobrazovat na většině používaných zařízení.
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Informační obsah
Na stránkách Jihočeského kraje jsou dostupné informace, které je kraj povinen podle
zákona 106/1999 Sb., zveřejňovat i způsobem, umožňujícím dálkový přístup ve
struktuře, kterou stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb. Kromě těchto informací publikuje
kraj na svých webových stránkách mnoho dalších materiálů, informujících veřejnost
o práci kraje a všech jeho orgánů. V současné době má web Jihočeského kraje 597
stránek (sekce, rubriky a podrubriky), v přílohách obsahuje více než pět tisíc souborů
a dále více než 200 funkčních přímých odkazů na webové stránky jiných
nekomerčních subjektů (kraje, ministerstva, orgány EU, orgány státní správy a další
důležité informační zdroje pro občany i podnikatele).
V roce 2007 byla v zájmu vyšší informovanosti veřejnosti o činnosti orgánů
Jihočeského kraje realizována na webových stránkách tato významná rozšíření:
• zveřejňování zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje
ve formátu mp3 a jmenovitý přehled hlasování zastupitelů
• zveřejňování podkladových materiálů pro jednání Zastupitelstva Jihočeského
kraje před jednáním zastupitelstva
• Jihočeské zvukové noviny - toto zvukové zpravodajství Jihočeského kraje
jednak v krátké zpravodajské podobě (cca 30 vteřin až 1 minuta) zachycuje
prohlášení k aktuálním událostem a dále pak 1x týdně v souhrnné relaci (cca.
10 minut) nabízí rozšířené informace o dění v Jihočeském kraji. Základní
nabídku doplňuje zvukový občasník, který má měsíční frekvenci a zásobník
rad pro občany, kde se občané dozví, jaké záležitosti mohou na krajském úřadu
vyřídit, jak při vyřizování postupovat, jaké dokumenty budou potřebovat a
další podrobnosti k příslušnému tématu. Zvukové zpravodajství nabízí pestré
možnosti poskytování aktuálních informací a v neposlední řadě může
usnadňovat přístup k informacím i handicapovaným občanům, zejména pokud
se jedná o skupinu zrakově postižených
• zveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu nad rámec zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách (všechny zakázky nad 300 000,- Kč) včetně
výsledků zadávacího řízení
• přehled investičních příležitostí v Jihočeském kraji - nový portál, který
poskytuje základní informace o průmyslových zónách, brownfields,
developerských projektech a další informace pro potencionální zájemce o
investice na území kraje
• databáze projektových partnerů pro usnadnění navázání spolupráce různých
subjektů z celé Evropy při čerpání finančních prostředků EU v programovém
období 2007 - 2013 (trojjazyčně)
• diskusní fórum k novému stavebnímu zákonu
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Webové stránky Jihočeského kraje se stávají stále více využívaným informačním
zdrojem. Tuto skutečnost lze dokumentovat rychle rostoucí návštěvností stránek v roce 2005 byla průměrná měsíční návštěvnost 26 085 unikátních návštěvníků, v
roce 2006 již byl měsíční průměr 40 645 unikátních návštěvníků a v roce 2007 to
bylo již 66 818 unikátních návštěv (tedy jako za roky 2005 a 2006 dohromady), to
znamená že za rok 2007 byl celkový počet návštěv webových stránek kraje více
než 801 000 a denně to představovalo více než 2 200 návštěv.
V Českých Budějovicích 23. ledna 2008

RNDr. Jan Zahradník
hejtman
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