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Žádost o poskytnutí informace týkající se odvolání ředitele krajského úřadu  
 

Dne 11.09.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadovala  

o poskytnutí následujících informací: 

 

„1. V kolika případech byl v rámci správního řízení dán souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele 

krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů? 

2. Pokud výše uvedený souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu  

ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, nebyl vydán v rámci rozhodnutí ve správním řízení, jakým způsobem byl hejtman 

o udělení souhlasu ministra vnitra informován? 

3. V kolika případech bylo požádáno o rozklad rozhodnutí ministra vnitra dát souhlas s odvoláním 

ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů? 

Dále vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné, přístupu k informacím, žádám  

o zaslání následujících  dokumentů: 

1. Všech žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 

písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Všech rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně 

čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení),ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Všech rozhodnutí o rozkladu proti předchozímu rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o 

odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje za dobu své existence měl pouze 

pouze dva ředitele, kdy první odcházel na základě vlastního rozhodnutí. Nedošlo tedy k situaci, že by 

probíhalo správní řízení o udělení souhlasu ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu. 

Z tohoto důvodu nejsou na krajském úřadu k dispozici žádné z dokumentů uváděné ve Vaší žádosti. 

 

S pozdravem    

 

 

 

             

       

       

       

        


