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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 26. 8. 2020 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 24. 8. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Dne 18. 3. 2020 byla Vašemu odboru doručena žádost Spolku „Srubec místo k životu, z.s.“, Na Švajce 450, 370 

06 Srubec (žádost byla datována 16. 3. 2020, na České poště podána 17. 3. 2020 – podací lístek a předání 

zásilky adresátovi bylo potvrzeno 18. 3. 2020 placenou službou České pošty formou SMS): 

o informování o zahajovacích řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění. 

Dne 28. 4. 2020 bylo vydáno rozhodnutí Vašeho odboru čj. KUJCK 43283/2020, sp. zn. 

OZZL 30599/2020/pedo SO3, vyřizuje: paní Mgr. Petra Doktorová ve věci vydání výjimky z ochranných 

podmínek zvláště chráněných živočichů ve smyslu § 48 zákona, stanovených v ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona, 

podle ust. 56 zákona. Výjimka je požadována pro realizaci stavby „Přeložka silnice II/156 a II/157–6. etapa“ a 

„Přeložka II/157 – obchvat Srubce“ v k. ú. České Budějovice 5 a Srubec. 

Na straně 3 výše zmiňovaného rozhodnutí se uvádí, cituji: „dne 19. 3. 2020 se do jako účastní řízení přihlásil 

zapsaný spolek Calla – sdružení pro záchranu prostředí.“ konec citátu. 

Můj dotaz je následující: proč Spolek „Srubec místo k životu, z.s.“ nebyl zařazen také jako účastník již 

proběhlého shora uvedeného řízení a nemohl se k projednávaným záležitostem vyjádřit, když prokazatelně jako 

žádost byla doručena 18. 3. 2020. Zapsaný spolek Calla – sdružení pro záchranu prostředí účastníkem již 

proběhlého shora uvedeného řízení byl a mohl se k projednávaným záležitostem vyjádřit, i když se do řízení 

prokazatelně přihlásil teprve dne 19. 3. 2020? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

správní řízení ve věci bylo zahájeno na základě žádosti Jihočeského kraje, zastoupeného Krajským úřadem, 

odborem veřejných zakázek a investic, ze dne 20. 2. 2020. Zahájení správního řízení bylo oznámeno účastníkům 

řízení dopisem ze dne 27. 2. 2020, odeslaným dne 3. 3. 2020. Toto oznámení bylo zasláno zapsaným spolkům, 

které měly v té době podanou platnou žádost o informování o zahajovaných správních řízeních ve smyslu ust. 

§ 70 zákona o ochraně přírody, a tím bylo Calla – sdružení pro záchranu prostředí z.s., Hnutí Duha České 

Budějovice, pobočný spolek, a Česká společnost ornitologická, z.s. 

Dne 18. 3 .2020 byla zdejšímu správnímu orgánu doručena žádost o informování o všech zamýšlených zásazích 

a zahajovaných správních řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, s věcnou specifikací 
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řízení o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, a místní specifikací území obce 

Srubec. Tato žádost byla řádně zaevidována. 

Podle dikce zákona má od tohoto data spolek právo na informování o zahajovaných řízeních o povolení výjimky 

z ochranných podmínek chráněných druhů v katastrálním území Srubec.  

Písemnost však neobsahovala přihlášení se k již probíhajícímu řízení o povolení výjimky z ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů pro realizaci staveb „Přeložka silnice II/156 a II/157–6. etapa“ a „Přeložka II/157 – 

obchvat Srubce“. Pokud by v tzv. generální žádosti bylo uvedeno, že se spolek dožaduje postavení účastníka 

v již probíhajícím řízení, bylo by jeho žádosti vyhověno. 

 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 

 
 

 
v z. Ing. Zdeňka Pandulová 

vedoucí oddělení 


