JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru

*KUCBX011ZBE8*
KUCBX011ZBE8

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Naše č. j.:

18. 1. 2022
KUJCK 14663/2022

Sp. zn.:

KHEJ 10000/2022/kakr SO

Vyřizuje:
E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

26. 1. 2022

Ze dne:

Telefon:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 18. 1. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. 1. 2022, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Zda (i) je ve vztahu k pozemkům p. č. 1806/18 a 1806/51 v k. ú. Dolní Dvořiště v současné době vedeno Vaším
úřadem, nebo v době šesti měsíců před podáním této žádosti bylo ukončeno, jakékoliv řízení; případně zda (i)
je ve vztahu k výše uvedeným pozemkům realizována jiná forma správní činnosti jakou je například vydání
stanoviska či souhlasu; to vše dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V případě,
že jsou taková řízení či jiné obdobné správní činnosti vedeny, Vás žádám o sdělení spisové značky či jiné
identifikace tohoto řízení.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ve vztahu k pozemkům p. č. 1806/18 a 1806/51 v k. ú. Dolní Dvořiště oddělení stavebního řádu, odboru
regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v současné době nevede ani v době šesti měsíců
před podáním Vaší žádosti nevedlo správní řízení dle stavebního zákona.
S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

386 720 111

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru

*KUCBX011ZTDV*
KUCBX011ZTDV

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Naše č. j.:

18. 1. 2022
KUJCK 15221/2022

Sp. zn.:

KHEJ 10000/2022/kakr SO

Vyřizuje:
E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

27. 1. 2022

Ze dne:

Telefon:

Doplnění odpovědi na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
zasíláme Vám doplnění naší odpovědi čj. KUJCK 14663/2022, kterou jsme Vám zaslali 26. 1. 2022.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování, ve vztahu k pozemkům parc. č. 1806/18 a 1806/51 v k.ú. Dolní Dvořiště
(i)

nevede, ani v posledních šesti měsících nevedlo, žádné správní řízení;

(ii)

sděluje, že tyto pozemky jsou dotčeny v současné době pořizovanou aktualizací č. 4 Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje (spisová značka OREG 111121/2019/dare).

S pozdravem
Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

386 720 111

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

