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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 14. 2. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 2. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Na krajské silnici č. 14539 (M. Horákové, České Budějovice) na pozemku parc. č. 2099/437 ve vlastnictví 

Jihočeského kraje, svěřeném Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p.o. byla donedávna umístěna betonová 

svodidla. Některá tato svodidla byla odstraněna v souvislosti s výstavbou hypermarketu Kaufland na podzim 

2021. Jedná se o 6 ks náběhových dílů a 22 ks průběžných dílů. Svodidla jsou vyfotografována např. na tomto 

záběru z Google Street View: https://goo.gl/maps/MsBkUU7b77BgarJS6  

Dotaz:  

1) Kde se v současné době tato betonová svodidla nachází?  

2) Kdo tento majetek eviduje?  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

výše uvedená svodidla byla ve dvou etapách demontována z uvedeného úseku a uskladněna v areálu Správy 

a údržby silnic Jihočeského kraje (dále jen „SÚS Jčk“), závodu Č. Budějovice. 

I. etapa - 3 ks průběžných svodidel, 2 ks náběhových svodidel (06/2021 – zhotovitel stavby Kaufland) 

II. etapa - 19 ks průběžných svodidel, 4 ks náběhových svodidel (11/2021 – fa Signistav s.r.o.) 

Z tohoto celkového počtu 22 ks průběžných svodidel a 6 ks náběhových svodidel byla následně část průběžných 

i náběhových svodidel použita k ochránění chodců na provizorní komunikaci II/157 Pohůrka (výstavba D3), další 

část byla zapůjčena na SÚS Jčk, závod Jindřichův Hradec. Zbytek svodidel je uskladněn na SÚS Jčk, závodě 

Č. Budějovice. 

Svodidla, jakož i ostatní majetek eviduje SÚS Jčk, závod Č. Budějovice.  

S pozdravem 

 

 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 
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