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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 137475/2018
spisový znak: KHEJ 130946/2018/kakr/5

datum: 08.11.2018

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 24.10.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, značka 301/2018-200/Fa, ze dne 24.10.2018, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:
s ohledem na to, že se nám v dostupném registru smluv Ministerstva vnitra na adrese https://smlouvy.gov.cz/, nepodařilo nalézt
Dodatek na rok 2018 (pro období platnosti jízdního řádu 10. 12. 2017 – 09. 12. 2018) ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné drážní osobní dopravě, mezi Jihočeským krajem a společností České dráhy a.s., dovolujeme si vás touto cestou
požádat o jeho poskytnutí v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Vaší žádosti jsme z části vyhověli a v přílohách Vám zasíláme dodatky č. 16, č. 17, č. 18 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00
o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností České dráhy, a.s.,
které se vztahují k předmětnému období. Z důvodu ochrany obchodního tajemství bylo vydáno částečné odmítnutí žádosti
o poskytnutí informací čj. KUJCK 137398/2018 a to v rozsahu přílohy č. 4 dodatku č. 16, příloh č. 4, 5 a 8 dodatku č. 17
a přílohy č. 4 dodatku č. 18, které Vám zasíláme souběžně s tímto sdělením.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –

3x příloha:

Dodatek č. 16.pdf
Dodatek č. 17.pdf
Dodatek č. 18.pdf
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