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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
dne 13. 12. 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 13. 19. 2019, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

týkajících se Jaderné elektrárny Temelín v katastru obce Temelín (dále jen "JE Temelín"):
1) Datum podání žádosti o 1. povolení užívání (zkušebního provozu) JE Temelín.
2) Datum 1. povolení užívání JE Temelín např. formou zkušebního provozu a počet závad nebránících provozu.
3) Datum vydání kolaudačního rozhodnutí na JE Temelín (datum nabytí PM) a počet kolaudačních závad.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
s účinností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj. od 1. 1. 2007, vykonává podle
§ 16 odst. 2 písm. d) tohoto zákona u staveb jaderných zařízení (staveb v areálu jaderného zařízení) pravomoc
stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Krajský úřad Jihočeského kraje, byť do jeho věcné i místní příslušnosti a na základě vyhrazené pravomoci po
určitou dobu patřilo také povolování zkušebního provozu a vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě Jaderné
elektrárny Temelín, tak již nyní souvisejícím spisovým materiálem nedisponuje, neboť ten byl nejprve předán
Městskému úřadu Týn nad Vltavou a následně po přechodu kompetencí Ministerstvu průmyslu a obchodu.
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

v z. Ing. Marta Spálenková
vedoucí oddělení
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