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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 138153/2016
spisový znak: KHEJ 132522/2016/kakr/8

datum: 20.10.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 7. 10. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vašich 6 žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 10. 2016, v nichž požadujete poskytnutí následujících informací, které se
vztahují k případu vedeném pod č. j. KUJCK 32792/2016/ODSH.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Žádost č. 1 – evidována pod č. j. KUJCK 132522/2016, sp. zn. KHEJ 132522/2016/kakr/1
Jakou formou byl vlastník reklamního zařízení vyrozuměn o odstranění?
Odpověď:
Výzvou č. j. KUJCK 32792/2016/ODSH ze dne 4. 3. 2016 (§ 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
Výzva byla společnosti Comerz Billboard s.r.o. doručena dne 17. 3. 2016.
Žádost č. 2 – evidována pod č. j. KUJCK 132517/2016, sp. zn. KHEJ 132522/2016/kakr/2
Jaká společnost byla pověřena odvezením reklamní plochy z místa, kde se nacházela?
Odpověď:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., vybraná na základě výběrového řízení.
Žádost č. 3 – evidována pod č. j. KUJCK 132518/2016, sp. zn. KHEJ 132522/2016/kakr/3
Za jakou odměnu odvezla pověřená společnost reklamní plochu z místa, kde se nacházela?
Odpověď:
Cena za odvoz a uskladnění není zatím stanovena, protože řízení není dosud ukončeno a nebyla vystavena konečná faktura.
Žádost č. 4 – evidována pod č. j. KUJCK 132520/2016, sp. zn. KHEJ 132522/2016/kakr/4
Na základě jakého rozhodnutí byla reklamní plocha odstraněna z místa, kde se nacházela?
Odpověď:
Na základě výzvy č. j. KUJCK 32792/2016/ODSH ze dne 4. 3. 2016.
Žádost č. 5 – evidována pod č. j. KUJCK 132521/2016, sp. zn. KHEJ 132522/2016/kakr/5
Zda byl vlastník reklamního zařízení předem vyrozuměný o odstranění?
Odpověď:
Ano, a sice výzvou č. j. KUJCK 32792/2016/ODSH ze dne 4. 3. 2016.
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Žádost č. 6 – evidována pod č. j. KUJCK 132519/2016, sp. zn. KHEJ 132522/2016/kakr/6 – jedná se o žádost stejného
znění jako žádost pod č. j. KUJCK 132520/2016
Na základě jakého rozhodnutí byla reklamní plocha odstraněna z místa, kde se nacházela?
Odpověď:
Na základě výzvy č. j. KUJCK 32792/2016/ODSH ze dne 4. 3. 2016.
S pozdravem

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