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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 9. 2. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 2. 2022, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

vysvětlení, proč Jč kraj omezil dopravní obslužnost společnosti Regiojet mezi ČB a ČK. Nutíte cestující jezdit
v přeplněných regionálních spojích, v době Covidu zvláště vhodné opatření. Část cestující mládeže (nejenom)
nemá respirátory, vzdálenost mezi cestujícími prakticky nulová). Nejedná se o neoprávněné zvýhodnění a
narušení svobodné konkurence? Myslím, že toto je velmi nesmyslné a občany poškozující opatření! Nejezdím
osobním autem, upřednostňuji hromadnou dopravu, ale tímto df. nutíte k návratu k individuální přepravě.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
v úseku Český Krumlov - České Budějovice jsou provozovány jak linky dotované Jihočeským krajem tak linky
komerčních dopravců, např. firmy STUDENT AGENCY s.r.o., která provozuje linku Praha - České Budějovice Český Krumlov - Lipno nad Vltavou. Zákon o silniční dopravě přímo stanoví, že nelze v souběhu provozovat
dotované a komerční linky, pokud to má negativní ekonomické dopady na spoje, které platí Jihočeský kraj
z veřejných prostředků. V Jihočeském kraji byla proto uplatňována zásada, že za takové linky, které mají
negativní ekonomický dopad, se považují linky, které vyjíždějí v rozmezí +- 20 minut s dotovaným spojem.
V jiných krajích je přístup i přísnější, například Kraj Vysočina má stanovený časový limit +- 60 minut.
V projednávané věci bylo stanovisko s omezením +- 20 minut pro STUDENT AGENCY vydáno v létě, nicméně
s ohledem na vývoj situace od září (COVID 19 a přeplňování autobusů) došlo k přehodnocení stanoviska
a od 22. 1. 2022 je tato linka provozována bez omezení.
S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
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