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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní ředitelko, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 9. 11. 2022 Vaši Žádost o informace ve věci nevyhovujícího stavu 

odkanalizování odpadních vod v obci Nové Hutě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 11. 2022, v níž požadujete poskytnutí následujících 

informací: 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice (dále jen „ČIŽP“) zaslala dne 

5. 10. 2022 pod č. j.: ČIŽP/42/2022/5241 na Krajský úřad Jihočeského kraje, na Odbor regionálního rozvoje, 

územního plánování a stavebního úřadu, dokument Upozornění na nevyhovující stav odkanalizování odpadních 

vod v obci Nové Hutě. ČIŽP žádá v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů o informace, jaké úkony Krajský úřad Jihočeského kraje provedl na 

základě zaslaných zjištění poskytnutých ČIŽP. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen 

„krajský úřad“), kterému byl „dokument“ adresován, není správním orgánem příslušným k řešení odkanalizování 

odpadních vod v obci Nové Hutě. Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad není ani úřadem, který povoloval 

realizaci apartmánového domu na pozemku p. č. 701/1 v k.ú. Nové Hutě, tedy stavbu, na kterou jste rovněž ve 

Vašem „dokumentu“ ze dne 5. 10. 2022 upozornila, byl tento „dokument“ dne 10. 10. 2022 přeposlán k využití 

Městskému úřadu ve Vimperku, jako správnímu orgánu věcně a místně příslušnému k povolení realizace 

a užívání předmětného apartmánového domu.    

 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
- podepsáno elektronicky - 
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