
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz  DIČ:  CZ70890650 

 

Sdělení o odložení žádosti 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 13. 2. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“). Ve vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací: 

žádám Vás tímto o právní stanovisko, výpis dob, ve kterých termínech, v letech 2020 a 2021, nebylo možné 

svolat a konat členské schůze Společenství vlastníků jednotek bytových domů, protože tomu bránila 

protiepidemiologická opatření exekutivy ČR. 

K Vaší žádosti je nutné konstatovat, že Jihočeský kraj, ani žádný z jeho orgánů nevydával žádné opatření, kterým 

by byl regulován průběh nebo četnost konání schůzí společenství vlastníků jednotek. Naopak, sám Jihočeský 

kraj byl v mnohém adresátem příslušných opatření, tedy byl tím, na koho také dopadaly povinnosti stanovení 

v příslušných opatřeních. Nebylo a není proto povinností Jihočeského kraje vést nebo vytvářet evidenci termínů, 

kdy nebylo možné konat schůze společenství vlastníků jednotek, neboť jde o oblast, ve které Jihočeský kraj 

nemá žádné zákonem dané pravomoci. Požadované informace se proto nevztahují k činnosti Jihočeského kraje, 

ani žádného z jeho orgánů. Vaši žádost je tak nutné adresovat orgánu, který příslušná opatření vydával, 

a záležitost reguloval, a podobnými informaci disponuje. Tímto orgánem je především Ministerstvo zdravotnictví.  

Dle ustanovení § 14 odst. 5 psím. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí povinný subjekt …  

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou 

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad jako povinný 

subjekt v rámci poskytování informací shledal, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, byla 

Vaše žádost o poskytnutí informací odložena, o čemž jste spraven tímto přípisem. 
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