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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 82754/2018
spisový znak: KHEJ 75692/2018/kakr/3

datum: 19.06.2018

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 05.06.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25.05.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017:
1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. Uveďte sumu za jednotlivé
roky.
2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů a tonerů)
Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku, pokud
jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných nebo pronajatých
k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán. (V tabulce jsou uvedeny příklady)
Prosíme o uvádění cen včetně DPH. Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je
i přílohou této žádosti o informace.
V souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, která byla s účinností k 1. 9. 2012 provedena zákonem č. 196/2012
Sb., došlo mimo jiné k zásadním změnám v oblasti regulace reklamních zařízení zřizovaných a provozovaných podél
pozemních komunikací. Konkrétně bylo vlastníkům reklamních zařízení zřízených a provozovaných v ochranném pásmu dálnic
silnic I. třídy ve vzdálenosti 50 metrů, aby nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tato zařízení odstranila.
Povinnému, jako silničnímu správnímu orgánu je uložena povinnost tato reklamní zařízení odstraňovat, pokud tak neučiní
vlastník. V této souvislosti pokládáme následující otázku:
1) Kolik reklamních zařízení podél dálnic a rychlostních silnic bylo dosud odstraněno k 31. 5. 2018 a kolik jich ještě
zbývá odstranit?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
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ad 1. – 9.
Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze Vám zasíláme vyplněnou tabulku s výše požadovanými údaji o nákladech a rozsahu tisku
za roky 2015, 2016, 2017.

ad 1) Kolik reklamních zařízení podél dálnic a rychlostních silnic bylo dosud odstraněno k 31. 5. 2018 a kolik jich ještě zbývá
odstranit?
Vzhledem k tomu, že podle § 40, odst. 2, písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vykonává působnost
silničního správního úřadu ve věcech dálnic Ministerstvo dopravy, tak požadovaným údajem Krajský úřad Jihočeského kraje
nedisponuje a musíte se s tímto dotazem obrátit na Ministerstvo dopravy. Pro úplnost si dovolujeme uvést, že pojem „rychlostní
silnice“ zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, s výjimkou § 45 Přechodná ustanovení, již nezná.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -

1x příloha:

Vyplněná tabulka-tisk.xlsx
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221 000 Kč 858 524 Kč 1 344 000 Kč 327 000 Kč

245 000 Kč 892 472 Kč 1 658 000 Kč 386 000 Kč

2017

servis,
údržba,
opravy

2016

Tonery,
cartridgea
drobný
spotřební
materiál

230 300 Kč 941 130 Kč 1 411 000 Kč 367 000 Kč

Tiskárny a
A4 80g/m
multifunkč
balení po
ní grafické
500 listech
zařízení

2

2015

Rok

Náklady
papír (Kč)

Náklady tisk (Kč)

0

0

0

3 590

3 645

3 460

523

526

517

464

466

450

Počet
speciáln
Počet
Počet
funkčních
í SW a nakoupených uživatelů
tiskáren a
HW pro
papírů
využívajícíc
grafických
h tiskárny
tisk
(balení)
zařízení

Počty

Tiskárny

Office
TONERSYSTEM;TEKO
CZC; P. JIRCHÁŘ;
Assistance spol. CONCEPT Trading spol. TECHNOLOGY; P.
JIRCHÁŘ
s r.o.
s r.o.

TEKO TECHNOLOGY;
P. JIRCHÁŘ

TEKO TECHNOLOGY;
P. JIRCHÁŘ

Tonery

zadáním veřejné
zadáním veřejné zákazky
zákazky malého rozsahu
malého rozsahu (formou
(formou poptávkového
poptávkového řízení)
řízení)

Office
VŠE PRO TISK s.r.o.; P.
Assistance spol. JIRCHÁŘ; CZC s.r.o.;
s r.o.
GABEN, spol. s r.o.;
Office
P. JIRCHÁŘ
Assistance spol.
s r.o.

Papír

Výběrovým
řízením

Způsob výběru dodavatele
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 87052/2018
spisový znak: KHEJ 75692/2018/kakr/6

datum: 27.06.2018

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 18.06.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18.06.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017:
1) Kolik reklamních zařízení podél silnic I. třídy bylo odstraněno k 31. 5. 2018 a kolik jich ještě zbývá odstranit?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství tímto sděluje, že k uvedenému datu bylo Krajským úřadem a vlastníky
reklamních zařízení (dále jen RZ) odstraněno z ochranných pásem silnic I. tříd a silničních pozemku silnic I. tříd na území
Jihočeského kraje 129 ks RZ a 37 ks RZ bylo postoupeno k odstranění Ředitelství silnic a dálnic ČR, správě České Budějovice
(vlastník pozemku). Zbývá odstranit několik stovek RZ. Přesný počet není zmapován, každý den se mění a jsou bez povolení
umisťovány jiné RZ.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -
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