Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 3. 11. 2020 obdržel Olomoucký kraj žádost o poskytnutí informace, jejímž
předmětem byl požadavek na poskytnutí následujících informací:
a) „Které motorové vozidlo nebo vozidla měl k užívání současný hejtman po celou
dobu, kdy výkonával funkci hejtmana? Prosím o uvedení modelu, tov. značky,
registrační značky, fotografie, stav tachometru před předáním hejtmanovi a v
současné době. Měl dále hejtman k dispozici služebního řidiče?
b) Prosím poskytněte mi knihu jízd k tomuto motorovému vozidlu nebo vozidlům.
c) Také mi prosím poskytněte smluvní dokumentaci ke koupi těchto vozidel i s
přílohami a dodatkami.
d) Kolik stála údržba a provoz těchto vozidel pro hejtmana za celou dobu jejich
užívání hejtmanem? Mám na mysli servis, opravy, výměnu pneu atp., prostě
veškeré náklady.
e) kolik pohonných hmot bylo zaplaceno za užívání služebního vozidla nebo
vozidel hejtmanem? Jaká byla celková částka? Užíval vozidlo i někdo další?
f) Kdo je provozovatelem těchto vozidel? Došlo někdy při jejich řízení ke spáchání
dopravního přestupku? Případně jakého, kdy, kde a jak byl vyřízen příslušným
správním orgánem?“
Poskytnutá informace:
Žadateli byly k jednotlivým bodům žádosti poskytnuty níže uvedené informace o
používání motorových vozidel současným hejtmanem, Ing. Josefem Suchánkem, který
byl zvolen dne 30. 10. 2020 na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje:
Ad a) Vozidlo, které má hejtman k užívání: Škoda Superb 6M6 7794.
Počáteční stav tachometru - 77 320 km
Konečný stav tachometru - 77 352 km
Fotografie vozidla byla žadateli zaslána v příloze.
Ano, hejtman má k dispozici služebního řidiče.
Ad b) Sken knihy jízd k předmětnému vozidlu byl žadateli zaslán v příloze.
Ad c) K tomuto bodu žádosti bylo sděleno, že dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím, pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné
informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo
poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné
informace, přičemž příslušná smluvní dokumentace je uveřejněna v registru smluv v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V

souladu s výše uvedeným byl žadateli zaslán odkaz na webové stránky, kde jsou
požadované informace zveřejněny: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7507119
Ad d) Vozidlo po dobu užívání hejtmanem zatím nemělo žádné servisní úkony.
Ad e) Vozidlo ke dni 4. 11. 2020 ujelo 32 km, dle průměrné spotřeby a ceny PHM za
poslední 3 měsíce je celková částka 86,45 Kč. Nikdo další vozidlo neužíval.
Ad f) Provozovatelem tohoto vozidla je Olomoucký kraj. Ke spáchání dopravního
přestupku při řízení tohoto vozidla nedošlo.

Informaci zpracoval:
Dne 20. 11. 2020, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
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