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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 11450/2018
spisový znak: KHEJ 8350/2018/kakr/3

datum: 22.01.2018

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 12.01.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12.01.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Znění smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Jihočeským krajem o vypořádání silnice I/3, v úseku mezi
silnicí II/603 a nově postavenou dálnicí D3 v místě MÚK Veselí nad Lužnicí – Sever.
(Dostačuje scan celé smlouvy nebo všech částí smlouvy, kde se hovoří o budoucím převzetí a zařazení do určité kategorie
silniční sítě a jeho rozsahu.)
2) Informaci, zda se připravuje jakákoliv změna smlouvy dle bodu 1, která by měnila rozsah budoucího zařazení do
kategorie silnic II. třídy nebo do kategorie dálnic, než jak je uvedeno ve smlouvě dle bodu 1. (Dostačuje odpověď: ANO/NE).

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Jihočeským krajem o vypořádání silnice I/3, v úseku mezi silnicí II/603 a nově
postavenou dálnicí D3 v místě MÚK Veselí nad Lužnicí – Sever nebyla uzavřena. Jihočeský kraj usnesením Zastupitelstva
kraje č. 226/2013/ZK-5 III. neschválil převzetí této části silnice I/3 (usnesení zasíláme v příloze tohoto sdělení).
S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky –

1x příloha:

usnesení ZK č. 226_2013_ZK-5.pdf
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 18803/2018
spisový znak: KHEJ 8350/2018/kakr/6

datum: 05.02.2018

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 23.01.2018 a 26.01.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše dodatečné žádosti o informace, k původní žádosti
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12.01.2018, na
kterou jsme odpověděli sdělení čj. KUJCK 11450/2018. V dodatečné žádosti o informace uvádíte:
Jihočeský kraj jsme oficiálně žádali o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., obdrželi jsme odpověď, že smlouva uzavřena
nebyla, s odkazem na usnesení kraje č. 226/2013/ZK-5, bod III.
Nyní jsme byli z ŘSD, úseku výstavby dálnic, upozorněni, že pozdější usnesení č. 278/2013/ZK-6, písm. n) obsahuje text:
n) část stávající silnice I/3 od úrovňové křižovatky se silnicí II/603 po úrovňovou křižovatku s místní komunikací –součást stavby
„Dálnice D3 0308 A Soběslav –Veselí nad Lužnicí“ za podmínky generální opravy celého přebíraného úseku na základě
smlouvy o budoucí smlouvě darovací od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00
Praha 4, IČ 65993390
Otázka tedy zní, zda citovaná "Smlouva o budoucí smlouvě darovací" je uzavřena, podepsána oběma stranami.
Pokud ano, máme si o ni podle 106/1999 zažádat znovu, když se chceme dobrat toho, jak přesně je v ní vypořádání mezi
krajem a ŘSD upraveno?
Můžeme se nějakým způsobem dobrat i k informaci, zda vy jako kraj, nebo váš krajský úřad odbor dopravy připravuje nějakou
změnu nebo revizi tohoto vypořádání?
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Jihočeským krajem byla uzavřena
v listopadu roku 2013, smlouvu Vám zasíláme v příloze této písemnosti. Dle sdělení Mgr. Andrey Tetourové, vedoucí oddělení
pro územní samosprávu a státní správu v dopravě Krajského úřadu Jihočeského kraje, se revize ani jiná změna této smlouvy
nepřipravuje. V případě dalších dotazů k tomuto vypořádání kontaktuje přímo paní Mgr. Andreu Tetourovou, tetourova@krajjihocesky.cz; tel. 386720132.
S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky –
1x příloha:

smlouva 010_13_174_03_00.pdf
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