Výroční zpráva Jihočeského kraje
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za rok 2015

Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je
Jihočeskému kraji jako povinnému subjektu uloţeno do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti
v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která musí obsahovat:
a) počet podaných ţádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
vynaloţil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stíţností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Ve věcech samostatné a přenesené působnosti Jihočeského kraje poskytuje informace Krajský úřad
Jihočeského kraje. Postup Krajského úřadu v oblasti poskytování informací upravuje Směrnice
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, číslo
SM/10/RK, schválená Radou Jihočeského kraje usnesením č. 294/2007/RK ze dne 20. 03. 2007.
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Obecné shrnutí
Počet podaných žádostí o informaci

79
V celém
rozsahu

V části
žádosti

Počet vydaných odpovědí

75

3

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti

0

3

Počet vydaných sdělení o odloţení ţádosti

1

0

Způsob vyřízení žádosti o informaci

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti

5

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stíţností podaných podle § 16a

1

Počet zpoplatněných ţádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí ţádosti přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí
V roce 2015 bylo Krajskému úřadu Jihočeského kraje doručeno 79 ţádostí o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 75 ţádostem
a to buď formou poskytnutí informace přímo či odkazem na zdroj, kde je moţné informaci získat. V případě
3 ţádostí o informaci byla ţadateli poskytnuta částečná odpověď a na část ţádosti bylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí části ţádosti. Jedna ţádost o informaci byla odloţena.
Nejčastější formy podání
V roce 2015 obdrţel Jihočeský kraj 38 ţádostí podaných elektronickou poštou, 21 ţádostí podaných
prostřednictvím datové schránky, 17 ţádostí podaných písemnou formou prostřednictvím České pošty
a 3 ţádosti byly Krajským úřadem Jihočeského kraje přijaty osobně. Všechny ţádosti byly zaevidovány dle
Směrnice číslo SM/10/RK o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Počet a obsah žádostí tematicky členěné podle kompetence odborů Krajského úřadu Jihočeského
kraje
V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují definici podle zákona
106/1999 Sb., mezi které patří:
● dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku
● informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky KÚ
● poskytování informačních materiálů o Jihočeském kraji
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Odbor

Počet
žádostí

Odbor kancelář ředitele
(KRED)

11

Odbor regionálního
rozvoje, územního
plánování, stavebního
řádu a investic
(OREG)

14

Předmět dotazu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odbor ţivotního
prostředí, zemědělství
a lesnictví
(OZZL)

19

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Mimořádná odměna ředitele KÚ Jčk v roce 2014
Platová třída referentů/referentek agendy Rady a Zastupitelstva
Stíţnosti a petice podané v letech 2013-2014
Platy a odměny nejvýše postavených úředníků za rok 2014
Etika ve veřejné správě
Přístup do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů
Majetková přiznání za rok 2014
Počty úředníků KÚ od roku 2002
Kopie písemného souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti
Výše odměn ředitele KÚ a vedoucích odborů KÚ za rok 2015
Průměrná mzda zaměstnanců KÚ
Investiční plány kraje pro roky 2015-2017
Rozhodnutí ÚOHS R310/2012/VZ-23991/2013/Mmi z 9.12.2013
Rozhodnutí KUJCK 10022/2015/OREG ze dne 13.2.2015
Veřejné zakázky a veřejné investice
Nabídkové řízení "Provozní soubor Šumava"
Podmínky pro provoz systému komunitního kompostování
Kopie písemné informace od MěÚ Č.Krumlov - tepelný zdroj Č.
Krumlov
Územní rozhodnutí/řízení v letech 2009-2014
Problematika související se stavebním zákonem
Příčiny kolapsu dopravy v ČB v souvislosti s rekonstrukcí silnice
Dobrovodská
Odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva
ke stavbě nepovolené
Přeloţka silnice II/141 úsek Prachatice – Těšovice
Zřízení organizace zajišťující centrální zadávání veřejných zakázek
Kopie dokumentů MěÚ Vimperk
Dobývací prostor a těţba grafitu v lomu Hosty
Schválené chovy zvěře v zajetí na území ORP ČK a Kaplice
Kopie povolení provozu teplárny/výtopny Domoradice
Registrované kompostárny v Jčk
Finanční prostředky pro jihočeský územní svaz - Český rybářský svaz
Rozhodnutí vydaná KÚ-Jčk na základě ţádostí podaných společností
Zambelli-technik s.r.o.
Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - EKOKOM, a.s.
Podmínky pro komunitní kompostování
Produkce kalů z čistíren v Jčk v letech 2013-2014
Subjekty dotazující se v roce 2015 a 2014 na společnost Ekokom,a.s.
Správní delikt se společností Estate Invest CB s.r.o.
Počet případů, které vyřizovala konkrétní úřednice OZZL
Rozhodnutí KUJCK 30392/2012/OZZL
Údaje z myslivecké statistiky pro všechny honitby v Jčk za rok 2008 a
2013
Plánovaná přeloţka II/141, úsek Prachatice-Těšovice
Dokumentace na zpracování a nakládání nebezpečného odpadu v
areálu firmy VETAS s.r.o.
Kopie materiálu Rady kraje č. 1063/RK/15
Energoblok Domoradice
Materiál Rady kraje č. 1237/RK/15
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Odbor
Odbor kancelář
hejtmana (KHEJ)
Odbor legislativy a
vnitřních věcí
(OLVV)
Odbor hospodářské a
majetkové správy
(OHMS)

Počet
žádostí
4

3

1

Odbor školství,
mládeţe a tělovýchovy
(OSMT)

3

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví (OSVZ)

7

Odbor ekonomický
(OEKO)

3

Odbor dopravy a
silničního hospodářství
(ODSH)

9

Odbor kultury a
památkové péče (OKPP)

3

Odbor informatiky
(OINF)

1

Odbor evropských
záleţitostí (OEZI)

1
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Předmět dotazu
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Informační kampaně realizované v období 11/2010-10/2014
Seznam měst a obcí v Jčk s uvedením jejich starostů (primátora)
Převoz nebezpečného materiálu a munice přes obec Běleč
Vyuţívání sluţeb soukromých bezpečnostních agentur
Zákaz podomního prodeje v jednotlivých obcích Jčk
Aplikace zákona č. 82/1998 Sb.
Právní informační systém CODEXIS

1. Domov pro seniory Tučapy
1. Seznam školských a obdobných zařízení, které mají ubytovací i
stravovací kapacitu
2. Dotační program MŠMT na rok 2015-Podpora polytechnické výchovy
v MŠ a ZŠ
3. Seznam škol a školských zařízení v Jčk
1. Zákonné povinnosti prodejců zdravotnických prostředků
2. Mlčenlivost poskytovatelů zdravotních sluţeb dle z. č. 372/2011
3. Rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotnických sluţeb vydané
pro lékárny
4. Jmenný seznam porodních asistentek s přiděleným oprávněním
5. Kontroly provozovatelů prodejen a výdejen zdrav. Prostředků 20132014
6. Domov seniorů Budíškovice
7. Státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na
školách
1. Způsob vyřízení podání ze dne 4.5.2013 ohledně podnětu k
přezkumu přestupku
2. Ekonomické řízení příspěvkových organizací pomocí centrálního
elektronického IS
3. Hospodaření KÚ s investičními prostředky v letech 2009-2014
1. Udělená oprávnění a osvědčení k provozování STK
2. Smlouvy mezi Jčk a společností JHMD, a.s.
3. Subjekty s oprávněním k provozování STK na území Jčk bez
osvědčení
4. Sníţení nejvyšší dovolené rychlosti na silnici č. I/4 v části obce
Hniliště
5. Povolení dopravního připojení pozemku p.č. 662/7 v k-ú. Chlum u
Volar k silnici č. I/39
6. Postup KÚ ve věci ţádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti MěÚ
Vodňany
7. Smlouvy o závazku veřejné sluţby mezi Jihočeským krajem a
poskytovateli dopravní obsluţnosti
8. Dopravní obsluţnost Střelských Hoštic
9. Seznam fungujících stanic měření emisí
1. Pokuty za porušení zákona č. 20/1987 Sb. v roce 2014
2. Pokuty za porušování zákona č. 20/1987 ve vztahu k archeologickým
nálezům v roce 2013
3. Otáčivé hlediště v Č. Krumlově
1. Veřejné zakázka: Dodávka HW infrastruktury
PODVODNÁ ŢÁDOST – ZNEUŢITY OSOBNÍ ÚDAJE JINÉ OSOBY
1. Kotlíkové dotace
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b) Počet podaných odvolání
V roce 2015 bylo podáno 5 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb.:
1x odvolání proti rozhodnutí č.j. KUJCK 58749/2015/OLVV a to společností JHMD, a.s.;
4x odvolání společnosti České Dráhy, a.s. proti rozhodnutí č.j.: KUCJK 72966/2015/OLVV;
KUJCK 57953/2015/OLVV;
KUJCK 38145/2015/OLVV;
KUJCK 25496/2015/OLVV;

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2015 nebylo vedeno ţádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
V roce 2015 nebyla poskytnuta ţádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
V roce 2015 byla podána jedna stíţnost na poskytnutou odpověď podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
z důvodu nedostatečného vyřízení ţádosti, odvolací orgán – MV konstatovalo, ţe stíţnost byla podána
zjevně opoţděně.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz jsou způsobem umoţňujícím dálkový
přístup v sekci Informace / rubrice Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a Výroční zprávy JčK /
podrubrice Odpovědi na ţádosti o informace zveřejňovány všechny odpovědi na ţádosti o poskytnutí
informace, včetně informace o případném vydání rozhodnutí o odmítnutí ţádosti. V podrubrice Povinně
zveřejňované informace jsou zveřejněny ty informace, jejichţ výčet stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou
se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umoţňujícím dálkový přístup.
V poslední podrubrice Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (17.) a Výroční zprávy JčK, je
kaţdoročně do 1. března zveřejňována Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za předcházející kalendářní rok,
kterou schvaluje Rada Jihočeského kraje.

V Českých Budějovicích 20. 1. 2016
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
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