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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 7. 6. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 6. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

požadovaná informace souvisí s Rozhodnutím č.j.: KUJCK 38395/2021, Sp. zn: OREG 2616/2021/jibu ze dne
2. 6. 2021. V tomto Rozhodnutí je na straně 10 v prvním odstavci uvedeno: „Předmětem přezkumu v rámci
odvolacího řízení nebylo to, jestli vlastník stavby rodinného domu užívá jako přístup ke stavbě jiného přístupu,
než byl původní přístup ke stavbě, jakkoliv jej odvolatel označuje za nelegální. Tedy je na vlastníkovi stavby
rodinného domu čp. 144 Svatá Maří na pozemku st. p. č. 209, resp. pozemku č. 473, zdali pro aktuálně užívaný
přístup k tomuto pozemku disponuje souhlasem vlastníka dalších příjezdem rovněž dotčených pozemků
a nedochází-li přitom k porušování příslušných předpisů.“ (zvýraznění pro přehlednost doplněno)
Z výše uvedeného „odůvodnění“ Rozhodnutí č.j.: KUJCK 38395/2021 tedy vyplývá, že ke stavbě RD čp. 144
vedou dvě přístupové cesty:
- aktuálně užívaný přístup (podrobně popsán a doložen v odvolání)
- původní přístup ke stavbě (prozatím krajským úřadem pouze tvrzený, ale nedoložený)
Prosím tedy o poskytnutí informace, kterou může být konkrétní písemnost, část spisu, situační výkres, případně
část ověřené projektové dokumentace, kterou krajský úřad doloží své tvrzení o původním přístupu ke stavbě,
který by měl logicky být výsledkem a součástí, nějakého řádného povolovacího řízení.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
předmětem rozhodnutí č. j.: KUJCK 38395/2021, ze dne 2.6. 2021, sp. zn: OREG 2616/2021/jibu, na jehož část
odůvodnění se odkazujete, je stavba ozn. jako domácí dílna na pozemku rodinného domu čp. 144 Svatá Maří
na pozemku st. p. č. 209 v k. ú. Svatá Maří, která dle § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona nevyžaduje
územní rozhodnutí ani územní souhlas a dále dle § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona ani stavební povolení
či ohlášení stavebnímu úřad, nikoli posuzování přístupových či příjezdových cest ke stavbě rodinného domu.
Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, proto ve vazbě na předmětné
rozhodnutí nedisponuje žádnou Vámi požadovanou písemností.
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