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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen povinný subjekt)
obdržel dne 28. 12. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které
žádáte o poskytnutí informací v rozsahu:

1. Na základě jaké žádosti a jakého odůvodnění byl dopravci H.F. Tour schválen Krajem
Vysočina, odbor dopravy (dále jen dopravní úřad) jízdní řád autobusové linky č. 350 501 s
platností od 2. ledna 2022
2. Do jaké míry dopravní úřad kontroloval, zda předložený jízdní řád dopravcem H.F. Tour
autobusové lince č. 350 501 je v souladu se zněním zák. 111/1994sb. §16f ods. 2 písm.b).
3. Informaci – kopii rozhodnutí o schválení jízdního řádu linky 350 501 s platností od 2. 1. 2022

Na základě Vaší žádosti povinný subjekt k jednotlivým částem žádosti sděluje:
1) Jízdní řád byl schválen na základě žádost dopravce č. j. 112304/2021 ze dne 20. 12. 2021.
Jízdní řád byl schválen postupem dle § 16f odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), s vyznačením
doložky schválení, jejíž součástí není odůvodnění.

2) Soulad s ustanovením §16f odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě byl ověřen v rozsahu
§ 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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3) Jízdní řád byl schválen postupem dle § 16f odst. 6 zákona o silniční dopravě. Povinný
subjekt poskytuje kopii schváleného jízdního řádu s vyznačením doložky schválení.

S pozdravem
Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha:
Jízdní řád linky 350 501 s platností od 2. 1. 2022, s vyznačením doložky schválení.
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