ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 36264/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 34237/2015/kakr/3

datum: 18.05.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 7. 5. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 5. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:



1.

Kdo rozhodl o uzavření Dobrovodské?
Kdo stanovil, kdy budou uzavírky?
Kdo stanovil, kudy povedou uzavírky?
Výše uvedená povolení byla vydána orgánem obce, jako rozhodnutí v přenesené působnosti orgánem státní správy.
Prosím o odpověď ano – ne.

2.

Prosím o uvedení, kdo je za výkon státní správy na Magistrátu města České Budějovice odpovědný. Prosím o uvedení
funkce a jména.

3.

Prosím o uvedení data a hodiny, kdy byl Magistrátu města České Budějovice doručen poslední dokument potřebný pro
vydání výše uvedených rozhodnutí.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:


uzavření Dobrovodské ulice rozhodl Jihočeský kraj z pozice investora stavby s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 –
4.etapa“, kde oprava této komunikace byla jednou z objízdných tras v rámci výstavby předmětné komunikace.



Termín uzavírek byl stanoven na základě podání žádosti 13. 4. 2015 zhotovitelem stavebních prací, který tak učinil na
základě rozhodnutí Jihočeského kraje a po přípravě všech dokumentů nutných pro vydání uzavírky. Termín uzavírky
byl stanoven v návaznosti na další opravované komunikace v rámci objízdných tras, kterými byly ulice Novohradská,
K. V. Raise a U Dráhy s ohledem na nutnost jejich dokončení do 27. 6. 2015 /z důvodu ukončení projektu
u poskytovatele dotace/. Zároveň nemohlo dojít k uzavření ulic Dobrovodské a Novohradské v jednom časovém
období. Stavební práce na Zanádražní komunikaci 4. etapě byly ukončeny k 30. 11. 2014 a tato stavba je v současné
době ve zkušebním provozu. Vzhledem k zimním měsícům, které následovaly po ukončení stavby, a nutné přípravy
uzavírek nebylo možné stavebně zahájit opravy objízdných tras dříve.



Trasy uzavírek v tomto případě stanovil Magistrát města České Budějovice odbor silničního hospodářství ve spolupráci
s Policií ČR jako dotčeným orgánem.

Informace, které jsou požadovány v bodech 1 - 3 žádosti, nemá Jihočeský kraj k dispozici, neboť se nevztahují k jeho
působnosti, a proto se tímto žádost v tomto bodě podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkládá.
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S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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