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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 1. 11. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 10. 2022, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

zda byl Městu Jindřichův Hradec v minulosti nabízen objekt bývalého stacionáře v Jindřichově Hradci v místní
části Otín (bývalý stacionář Bobelovka), který byl vybudován na pozemcích parcelní číslo 1175/1, 1177/2, 1177/4
v katastrálním území Otín u Jindřichova Hradce. Pokud ano, kdy tak bylo učiněno, a jakou formou. Pokud byla
forma písemná, žádám o poskytnutí odpovídajícího dokumentu.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
dne 11. 9. 2017 byl do porady vedení kraje předložen materiál „Stanovení prioritních investičních záměrů pro
období 2017 – 2020 – sociální oblast“. V tomto materiálu byl jedním ze záměrů vybudovat nový domov pro
seniory v J. Hradci se záměrem využít stávající pozemek v majetku Jihočeského kraje – Otín – Bobelovka. Tento
investiční záměr byl dne 26. 10. 2017 schválen i radou kraje usnesením 1188/2017/RK-26. Pro výstavbu byly
stanoveny a zkoumány tři varianty (i za spolupráce města J. Hradec), nebyly však nalezeny ani městem
nabídnuty jiné vhodné pozemky pro výstavbu, a proto došlo k volbě varianty, kdy byly zdemolovány objekty
bývalého centra sociálních služeb (to bylo přemístěno do jiných objektů v Jindřichově Hradci) a k výstavbě
domova pro seniory.
Na úrovni vedení kraje nebyl tedy areál Bobelovka stanoven jako zbytný a na město Jindřichův Hradec oficiálně
nebyla odesílána písemná nabídka městu Jindřichův Hradec na bezúplatný převod areálu Bobelovka. Rovněž na
Odboru hospodářské a majetkové správy Jihočeského kraje není uložena žádná písemná žádost města Jindřichův
Hradec na bezúplatný či úplatný převod areálu Bobelovka do vlastnictví města.
S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
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