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Sdělení o odložení žádosti 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 28. 3. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon  

o svobodném přístupu k informacím“). Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí informací o veřejné zakázce 

k obchvatu města Lišov (stavba bývá také označována jako I/34 Lišov – Vranín). 

Krajský úřad Vaši žádost přezkoumal, a dospěl k závěru, že se nevztahuje k jeho působnosti, neboť Vámi 

položené dotazy se týkají veřejné zakázky, jejímž zadavatelem není Jihočeský kraj ani žádná z jím podřízených 
organizací, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR, tedy státní příspěvková organizace, která není žádným způsobem 

napojena na Jihočeský kraj. V České republice platí, že krajům je svěřena údržba, oprava a výstavba silnic II. 
a III. třídy. Dálnice a silnice I. třídy má ve své gesci stát (Česká republika) prostřednictvím Ředitelství silnic 

a dálnic ČR. Zmiňovaná stavba obchvatu města Lišov je stavbou nové části silnice I. třídy (silnice I/34), tedy 
stavbou, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, nikoli Jihočeský kraj. Chcete-li získat požadované 

informace, je nutné obrátit se na Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Dle ustanovení § 14 odst. 5 psím. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí povinný subjekt …  
v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou 
skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad jako povinný 
subjekt v rámci poskytování informací shledal, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, byla 

Vaše žádost o poskytnutí informací odložena, o čemž jste spravena tímto přípisem.  

S pozdravem 
 

 
 

Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
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