ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 51226/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 48527/2015/kakr/3

datum: 07.07.2015

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 23. 6. 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 23. 6. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:


sdělení trasy a informaci o nákladu, který byl přes katastr obce Běleč (k.ú. Běleč u Mladé Vožice) v minulosti
transportován.



sdělení trasy a informaci o nákladu, který bude přes katastr obce Běleč (k.ú. Běleč u Mladé Vožice) v budoucnu
transportován.



sdělení, proč byla vybrána trasa přes obec Běleč, kdo o tomto rozhodl a zaslání kopie rozhodnutí.



sdělení důvodů, proč kolony přejely most přes Bělečský potok na východním okraji obce Běleč na silnici II/137, i když
tím porušily dopravní značení, kdo o tomto rozhodl a kdo nese za toto porušení dopravních předpisů odpovědnost.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

převoz nebezpečného materiálu, o kterém se zmiňujete ve svém dopise, byl plně připravován vč. plánování tras, organizován
a řízen ze strany ústředních orgánů – Policejního prezídia ve spolupráci s MV-Generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR. Orgány kraje nebyly v rámci přípravy ani realizace převozu materiálu ze Zlínského do Jihočeského
kraje osloveny ani zapojeny.
Co se týká přepravy nákladů, krajský úřad se vyjadřuje, pokud se jedná o nadrozměrnou přepravu v rámci kraje. Vzhledem
k tomu, že krajský úřad neobdržel žádost ani oznámení průjezdu nákladních vozidel HZS ČR, jednalo se zřejmě o přepravovaný
náklad, který charakter nadrozměrného nákladu neměl.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti předpokládáme, že všechny Vámi požadované informace Vám budou poskytnuty ze
strany Policejního prezídia ČR a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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