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

Vážený pane doktore, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 8. 6. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 6. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

- kopii rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování 

a stavebního řádu ve věci stavby nazvané Suchdol nad Lužnicí – České Velenice, 2x 110 kV, vedené pod sp. zn. 

OREG/29628/2018 (dále jen „Záměr“) o odvoláních proti rozhodnutí o umístění Záměru, pokud takové 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo vydáno, s vyznačením nabytí právní moci; 

- v případě, že takové rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje dosud vydáno nebylo, pak žádám 

o informaci o předpokládaném termínu vydání rozhodnutí; a 

- kopie všech procesních rozhodnutí (zejm. usnesení) Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor regionálního 

rozvoje, územního plánování a stavebního řádu ve věci Záměru vydaných v roce 2021.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, jako správní 

orgán příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

vede pod spis. zn. OREG/29628/2018/vano odvolací řízení ve věci umístění stavby: Suchdol nad Lužnicí – České 

Velenice, 2 x 110 kV, k.ú.  České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí, Hrdlořezy u Suchdola nad 

Lužnicí a Suchdol nad Lužnicí.  

O podaných odvoláních dosud rozhodnuto nebylo, odvolací orgán předpokládá, že o odvoláních bude rozhodnuto 

ještě před začátkem letních prázdnin 2021. 

V roce 2021 odvolací orgán žádné vlastní procesní rozhodnutí (zejm. usnesení) v dané věci nevydal,  v uvedeném 

roce pouze ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje rozhodl o tom, že oprávněná úřední osoba a její 

představený nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování dané věci.  

S pozdravem 
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