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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
krajský úřad), obdržel dne 23. 3. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „informační zákon“), v níž jste se dotazoval na informace týkající se „Seznamu
autobusových linek v závazku veřejné služby na území kraje pro rok 2017 (plán) a také
pro roky 2016, 2015 a 2014 (pokud se liší od roku 2017)“ a „Úhrady kraje za autobusové
linky v závazku veřejné služby pro rok 2017 (plán) a také pro roky 2016, 2015 a 2014“.
Vámi požadované informace se vztahují k působnosti Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen „KIDSOK“),
který podle údajů z obchodního rejstříku vykonává pro svého zřizovatele (Olomoucký kraj)
činnost vymezenou jako „Zabezpečení zájmů a potřeb zřizovatele při vytváření,
organizování a kontrole funkce systému veřejné osobní dopravy. Zajišťování dopravní
obslužnosti na území Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou osobní dopravou“. S ohledem na uvedené je povinným subjektem k vyřízení Vaší
žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona KIDSOK. KIDSOK byl zřízen
Olomouckým krajem s účinností od 1. 1. 2012 a zřizovací listinou mimo jiné pověřen
zajištěním komplexní dopravní obslužnosti území kraje.
Z tohoto důvodu krajský úřad Vaši žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. c)
informačního zákona odkládá.
V případě trvajícího zájmu můžete o informace požádat Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČ: 72556064,
se sídlem Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, e-mail: kidsok@kidsok.cz. Další informace
a kontakty na KIDSOK naleznete na www.kidsok.cz.
S pozdravem
Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru
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