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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 97293/2016
spisový znak: KHEJ 92612/2016/kakr/3

datum: 11.07.2016

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 28. 6. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 6. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
o nájemních smlouvách uzavřených mezi soukromými subjekty (fyzickými a právnickými osobami) jako vlastníky
a pronajímateli na straně jedné a Jihočeským krajem jako nájemcem na straně druhé o užívání pozemků pod silnicemi II. a III.
třídy, které jsou v majetku Jihočeského kraje a kde Krajský úřad Jihočeského kraje eviduje majetkové a užívací vztahy týkající
se těchto komunikací, a to o nájemních smlouvách platných v období od 1. 1. 2014 do současné doby, a to i o těch
nájemních smlouvách, které sice platily po určitou dobu v uvedeném období od 1. 1. 2014, ale již v mezidobí zanikly, přičemž
žádáme pouze o tyto informace:
1. Datum uzavření nájemní smlouvy a datum zániku smlouvy (pokud již v mezidobí zanikla), případně sdělení informace, že
nájemní smlouva nadále trvá.
2. Identifikaci komunikace a uvedení úseku komunikace, kterého se nájemní smlouva týká.
3. Výše nájemného za 1 m2 pozemku nebo případně informaci o jiném způsobu určení výše nájemného, pokud nebyla určena
částkou za 1 m2; pokud se výše nájemného dle určité nájemní smlouvy ve znění jejích dodatků v čase měnila, žádáme
informaci o výši nájemného v jednotlivých časových úsecích v rámci období od 1. 1. 2014 do současné doby.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Jihočeský kraj neuzavřel od 1. 1. 2014 žádnou nájemní smlouvu se soukromými subjekty na pozemky zastavěné silnicemi II. a
III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje, ani neměl žádnou nájemní smlouvu v uvedeném období, od 1. 1. 2014 do současné
doby, platnou.

S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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