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Věc: Vyjádření k žádosti dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), obdržela 21. 1. 2015 Vaši žádost dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se poskytnutí 
následujících informací: 

 Jak velké finanční prostředky vynaložila v roce 2014 SŽDC na zpracování právních stanovisek 
týkajících se kácení na stavbě a v obvodu dráhy, zastupování v téže věci v následných řízeních 
a jednáních, případně další právní služby v téže věci. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření k žádosti 
naleznete níže. 

SŽDC  vynaložila v roce 2014 na právní služby v souvislosti se čtyřmi správními a soudně- 
-správními  řízeními, které vede s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími orgány na úseku ochrany 
přírody a krajiny ve věci zajištění bezpečnosti provozování dráhy, drážní dopravy, a ochrany života a zdraví 
provozního personálu dopravců, provozovatele dráhy a přepravovaných osob proti následkům pádu dřevin 
do průjezdného profilu provozované železniční dopravní cesty celkem  482 425,-  Kč, tj. v průměru 
měsíčně 40 202,- Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy především na správní řízení vyvolaná nejednotným 
výkladem norem na ochranu dřevin ze strany orgánů ochrany přírody a krajiny a SŽDC. Naše organizace 
odpovídá ze zákona za bezpečnost drážního provozu, která má v takovém případě přednost. Rozsah 
jednotlivých kauz a tedy i finanční náročnost co do rozsahu nutných právních služeb této specializované 
správní a sporové agendy závisí do značné míry na procesní aktivitě orgánů ochrany přírody a krajiny, jakož 
i občanských sdružení, podávajících podněty v některých případech. 
 

S pozdravem, 

 

 

 

 

 

Ing. Zbyněk Honys 

ředitel odboru komunikace 

Arnika - Centrum pro podporu občanů 

Chlumova 17 

130 00 Praha 3 
 

˂cepo@arnika.org˃ 
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