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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 138197/2016
spisový znak: KHEJ 130031/2016/kakr/3

datum: 19.10.2016

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 4. 10. 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 4. 10. 2016, v nichž požadujete poskytnutí následujících informací:
Kdo a za jakých podmínek získal veřejnou zakázku na zakrytí a následné odvezení reklamních zařízení?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ve výběrovém řízení byla vybrána společnost Správa a údržba silnic Jihočeského kraje za podmínek uvedených v zadávacích
podmínkách výběrového řízení. Tyto podmínky VŘ Vám zasíláme jako přílohu č. 1 – Výkaz prací. Zároveň Vám zasíláme
vítěznou nabídku společnosti Správa a údržba silnic Jihočeského kraje jako přílohu č. 2.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky -

* 2x příloha:

Příloha č.1-výkaz prací.pdf
Příloha č.2-SUS nabídka.pdf

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 1

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Číslo jednací: KUJCK/

datum: 15.6.2016

vyřizuje: Ing. Mária Čejková

telefon: 386 720 138

Výkaz prací.
Počítání nákladů na odstraňování reklamních zařízení podle:
1. Typu:
a) jednoduché do 2m2 - bez pevné konstrukce
jednoduché do 2m2 – s pevnou konstrukcí (nespojeno pevně se zemí)
b) jednoduchá konstrukce do 6m2 – pevně spojené se zemí
jednoduchá konstrukce do 6m2 – nespojené se zemí (typ „A“)
c) těžká konstrukce větší než 12m2 (6x3m, 5,10x2,40m) –
-

pevně spojené se zemí
nespojené se zemí

d) bigboard (9,60 x 3,6m) – velká těžká konstrukce pevně spojená se zemí
e) RZ umístěné na přívěsu (rozměr 5,10 x 2,40m)
f)

umístění na mostní konstrukci – zábradlí
-

s pevnou konstrukcí

-

bez pevné konstrukce (plachty)

2. Vzdálenosti (Kč/km).
(od místa odstranění do místa uskladnění, od místa uskladnění do místa likvidace)
3. Způsobu zakrytí (RZ jednostranné, nebo oboustranné):
Černá neprůhledná plachta, voděodolná, nereflexní. Ze zakrytí bude pořízená fotodokumentace.
4. Demontáži:
a) Celé převezeno k uskladnění.
b) Na místě demontováno a pak převezeno k uskladnění.
c) Demontováno bude včetně podzemních (základy) i nadzemních konstrukcí a pozemek
uveden do původního stavu. Z demontáže bude pořízená fotodokumentace a místo po
provedení demontáže.
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5. Uskladnění:
Uskladnění bude celé včetně konstrukce v prostorách společnosti, nebo jí pronajatých prostorách
po dobu 6 měsíců. Během této doby nesmí dojít k poškození RZ.
6. Likvidace.
Po uplynutí této doby bude RZ zlikvidováno specializovanou firmou, jak na kovové materiály, tak
jiné ( dřevo, plast..).
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