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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 121150/2017
spisový znak: KHEJ 115057/2017/kakr/3

datum: 23.10.2017

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 06.10.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 06.10.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Hejtmanka a úzkokolejka
Konkrétně žádám o poskytnutí:
1. Veškeré informace poskytnuté krajskými úředníky hejtmance o situaci na úzkokolejce (JHMD a.s.) kraje od 1.10.2017 dosud
2. Veškeré informace poskytnuté krajskými úředníky radnímu pro dopravu o situaci na úzkokolejce (JHMD a.s.) od 1.10.2017
dosud
3. Veškeré informace poskytnuté o situaci na úzkokolejce (JHMD a.s.) radním Jihočeského kraje

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Podle zákona č. 106/1999 Sb. § 3 se informací rozumí:
(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
V období od 1.10.2017 dosud byla paní hejtmanka seznámena s informacemi obsaženými ve vytýkacím dopise, který bude po
podepsání paní hejtmankou zaslán JHMD a.s., a který Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky
- podepsáno elektronicky -
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Mgr. IVANA STRÁSKÁ
HEJTMANKA

V Českých Budějovicích dne 23.10.2017

Vážený pane řediteli,
vyjadřuji touto formou nespokojenost s jednáním Vámi řízené společnosti Jindřichohradecké
místní dráhy a.s. ve věci přerušení železničního provozu v závazku veřejné služby dne 3. října
2017 a náhradě části vlaků autobusy. Osobně velmi negativně vnímám skutečnost, že jste
o problémech se získáním osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy od Drážního úřadu
ČR a souvisejícími opatřeními společnosti neinformovali v předstihu objednatele – Jihočeský
kraj. Informace jsme získávali ze sdělovacích prostředků či prostřednictvím Správy železniční
dopravní cesty s.o., ale nikoli od smluvního dopravce.
Jihočeský kraj má zájem na řádném zajištění provozu Jindřichohradeckých místních drah
a oboustranném plnění smluvních vztahů. Váš dosavadní přístup ale komplikuje jednání
o přímém zadání železniční dopravy v závazku veřejné služby po roce 2019. Očekávám, že
k obdobným excesům, které negativně ovlivňují názory vedení Jihočeského kraje na řízení Vaší
společnosti, nadále nebude docházet.

S pozdravem

Pan
Ing. Boris Čajánek
statutární ředitel
Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
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