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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 30. 1. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. 1. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Dne 28.1.2021 v 15:14 byl na sociální síti facebook zveřejněn pod identitou Jihočeský kraj - oficiální post: Rada
kraje schválila 11 dotačních titulů o celkovém objemu 122,5 milionu korun. Největší balík peněz je vyhrazen na
podporu sportovní činnosti dětí a mládeže a na podporu oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Žadatelé se
o ně mohou ucházet od 1. do 12. března.
Podrobnosti
bit.ly/2KV3DJ2
Dále byl pod tím zveřejněn post:
Autor
Jihočeský kraj - oficiální
Vážený pane Antonín Lohynský asi nemáte dítě na střední škole, ani se nepotřebujete dopravovat z jedné obce
do druhé. Je vám jedno, zda jsou silnice sjízdné a udržované, autobusové a vlakové spojení do obcí nevyužíváte.
Nepotřebujete nemocniční péči, ani domovy pro seniory. Přejeme vám, abyste se i nadále bez krajů obešel.
Mějte se moc hezky.
Pak také post:
Autor
Jihočeský kraj - oficiální
Filip Houdek nebojte, děláme to ve volném čase
Dále pak také:
Autor
Jihočeský kraj - oficiální
Vážený pane Josef Váňa, komunikaci s veřejností má na starosti oddělení komunikace a styku s veřejností.
Kontakt je normálně na krajských webových stránkách. Klidně zavolejte nebo napište, rádi Vás uslyšíme
a) Žádám o zveřejnění konkrétního úředníka (jméno, funkci), který tyto posty zveřejnil.
b) Pokud každý post zveřejnil jiný člověk, žádám o zveřejnění každého zvlášť (post, jméno, funkce).
c) Žádám o zveřejnění úředníka (jméno, funkci), který za správu sociální sítě zodpovídá.
d) Pokud pro Krajský úřad spravuje (viz. bod a, b, c) sociální síť facebook jiný subjekt než interní pracovník
(firma, člověk na dohodu, atd.), žádám o zveřejnění smlouvy na tuto činnost.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 17845/2021

Sp. zn.: KHEJ 14516/2021/kakr SO

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
za veškeré úkony spojené s facebookovou stránkou https://www.facebook.com/kraj.jihocesky je zodpovědná
vedoucí oddělní informací a styku s veřejností Bc. Hana Brožková. Má na starosti veškeré administrativní úkony
spojené se správou stránky, navrhuje obsah příspěvků a moderuje všechny diskuse, tedy i ty, na které se
dotazujete.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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