ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 31407/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 30417/2014/kakr/3

datum: 23.5.2014

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 19. 5. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 5. 2014, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
1)

Mapy autobusových linek Jihočeského kraje pro mikroregiony:
a) Vimpersko
b) Pošumaví
c) Lipensko
d) Českokrumlovsko

2)

Rozdělení linek v kraji do oblastí, dle kterých má proběhnout soutěž

3)

Roční výkon v km na každé lince

4)

Údaje o výši dotace/úhrady prokazatelné ztráty na linkách v oblastech uvedených v bodě 1

5)

Vytížení linek v oblastech uvedených v bodě 1

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

ad 2)

Krajský úřad Jihočeského kraje nedisponuje mapami autobusových linek.

Žádná soutěž na výběr autobusových dopravců se v Jihočeském kraji zatím nepřipravuje, a proto rozdělení linek do
oblastí, dle kterých má proběhnout soutěž, není zpracováno.

ad 3)

Požadované údaje jsou uvedeny v přehledu, který Vám zasíláme v příloze. Výkony v km a výše prokazatelné ztráty za
jednotlivé lindy jsou rozděleny na linky, které se vztahují k okresům Prachatice a Český Krumlov.

ad 4)

Požadované údaje jsou uvedeny v přehledu, který Vám zasíláme v příloze. Výkony v km a výše prokazatelné ztráty za
jednotlivé lindy jsou rozděleny na linky, které se vztahují k okresům Prachatice a Český Krumlov.

ad 5)

V požadovaném rozsahu nejsou tyto údaje sledovány.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana

* 2x příloha:

Přehled výkonů a prokazatelné ztráty okres Prachatice
Přehled výkonů a prokazatelné ztráty okres Český Krumlov
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