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

Vážená paní, 

dne 5. 10. 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 5. 10. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

obracím se na Vás s žádostí o informace a podklady týkající se přezkumného řízení o povolení čerpání vody ze 

studny na pozemku 1080/2 v katastrálním území obce Chobot, které bylo údajně paní Šustrovou povoleno. 

Již několik měsíců se snažím dané informace získat od p. Šustrové z odboru životního prostředí v Blatné, ale 

není schopna mi je poskytnout, aktuálně s tím, že spis je postoupen na kraj. Není však schopna mi sdělit ani 

číslo jednací, pod kterým je spis veden. 

Zmíněné informace žádám na základě: 

- zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. 

- po konzultaci s naším právním zástupcem není možné vést dané řízení bez mojí účasti (studna se nachází na 

mém pozemku a jedná se o součást pozemku, tedy náleží mě).  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajskému úřadu byl dne 17. 9. 2020 předán od Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí, podnět 

Michaely Löslerové k přezkumnému řízení pravomocného rozhodnutí, kterým byl povolen odběr podzemních vod 

ze stávající studny na pozemku parcel. č. 1080/2 v k.ú. Chobot. Současně byly předány i spisy týkající se dané 

věci. Krajský úřad k předanému podnět založil spis, který je veden pod spisovou značkou OZZL 116596/2020/vlza. 

Způsob vyřízení podnětů k zahájení řízení z moci úřední, kterým je také přezkumné řízení, upravuje § 42 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle tohoto ustanovení bude krajský úřad 

postupovat. 

Dle § 42 správního řádu je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. 

Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 

podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět 
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postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal 

podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1.  

 

S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 


