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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 49859/2017
spisový znak: KHEJ 46833/2017/kakr/3

datum: 13.04.2017

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 06.04.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 06.04.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, respektive o tom, jak vymáháte nebo jste vymohli škodu, která
zaplacením pokuty vznikla. Veřejná zakázka: S29/2012 Rekonstrukce silnice III/1508 a 15015, průtah obcí Rapšach. V této věci
jste nám v červenci 2016 sdělili, že škodu jste uplatnili v rámci trestního řízení.
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací u každé zakázky:
a) Informaci, v jaké fázi se nachází trestní řízení (byla podána obžaloba, byl vydán rozsudek atp.). V případě, že je věc vedena
u soudu, žádáme o sdělení, u kterého soudu a pod jakou spisovou značkou je věc projednávána.
b) Informaci, zda byla škoda v rámci trestního řízení uspokojena (případně částečně uspokojena), či zda jste byli se svým
nárokem odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních
c) Informaci, zda ve věci vymáhání nároku na náhradu škody byla podána žaloba na osobu, kterou považujete za odpovědnou
osobu? V kladném případě žádáme o sdělení informace, u kterého soudu a pod jakou spisovou značkou je věc vedena.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad a)

trestní řízení se nachází ve fázi řízení před soudem, rozsudek dosud nebyl vydán. Věc je projednávána Městským
soudem v Praze, sp. zn. 57T 10/2014.

ad b)

Viz shora - škoda dosud nebyla neuspokojena, resp. nebylo odkázáno na řízení ve věcech občanskoprávních.

ad c)

Žaloba podána nebyla.

S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

v. z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí organizačního oddělení
Odbor kancelář hejtmana
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