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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 15. 7. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 7. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1) Rozhodnutí ohledně, příp. související s vystoupením obce, jakožto člena dobrovolného svazku obcí dle § 49 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) z dobrovolného svazku obcí, jehož předmětem jsou činnosti 

ve věcech rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě dle zák. č. 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích. 

Rozhodnutí ohledně, příp. související s vypořádáním majetkového podílu obce, jakožto člena dobrovolného 

svazku obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jehož předmětem jsou činnosti ve věcech 

rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě dle zák. č. 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích, v souvislosti s vystoupením obce z dobrovolného svazku obcí. 

2) Rozhodnutí ohledně, příp. související s vystoupením obce, jakožto člena dobrovolného svazku obcí dle § 49 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) z dobrovolného svazku obcí, jehož předmětem jsou jiné 

činnosti než rozvoj, výstavba a provoz vodovodů a kanalizací. 

Rozhodnutí ohledně, příp. související s vypořádáním majetkového podílu obce, jakožto člena dobrovolného 

svazku obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v souvislosti s vystoupením obce 

z dobrovolného svazku obcí, jehož předmětem jsou jiné činnosti než rozvoj, výstavba a provoz vodovodů 

a kanalizací. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze zasíláme 8 rozhodnutí, která vydal Krajský úřad Jihočeského kraje a která 

souvisí s vystoupením obce z DSO či ukončením jejího členství v DSO. Rozhodnutí jsou vydávána na základě 

oznámení a doložení zápisu valné hromady či jiného příslušného orgánu DSO o schválení. O vypořádání 

majetkového podílu vystoupivší obce z DSO Krajský úřad Jihočeského kraje nikdy nerozhodoval. 

 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 15. 7. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 82585/2021  

Sp. zn.: KHEJ 80448/2021/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 21. 7. 2021  
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V rozhodnutích byly anonymizovány osobní údaje a na jejich neposkytnutí vydáno samostatné rozhodnutí 

o odmítnutí části žádosti. 

S pozdravem 

 

Ing. Kateřina Pospíšilová 

pověřená vedoucí odboru 
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