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Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, obdržela 12. 2. 2015 Vaši žádost (Vaše čj. 47/2015) dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), 
ve které požadujete: 

 
1. Seznam aktuálně zpracovávaných územně-technických studií (dále jen Studie) zadaných povinným 

subjektem, čímž se rozumí takové studie, jejichž zpracování se nachází ve kterémkoliv stavu mezi 
podpisem smlouvy o dílo a jeho úplným převzetím (tj. studie zadané, ale dosud nepřevzaté), 
s uvedením následujících informací: 

- název studie, 

- název zhotovitele, 

- jméno a příjmení vedoucího týmu zhotovitele. 

2. Ke každé položce seznamu dle bodu 1 této žádosti prosíte dále poskytnout všechny zápisy z 
výrobních porad/výrobních výborů/kontrolních dnů se zhotovitelem. 

 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se v bodě 1) vyhovuje a požadované naleznete níže. K bodu 
2) žádosti vydává SŽDC rozhodnutí o odmítnutí žádosti (čj. 8708/2015-O27), jež bude posláno současně 
s tímto vyjádřením. 

Aktuálně zpracovávané územně technické studie, u kterých ještě neproběhlo převzetí finálního plnění: 

 Územně technická studie obchvat Břeclavi 

- zpracovatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

- odpovědný projektant zakázky: Ing. Petr Rotschein 

 Územně technická studie vysokorychlostní trati Benešov – Brno 

- zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. 

- odpovědný zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Martin Vachtl 
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 Územně technická studie nové trati Kralupy nad Vltavou – Most  

- zpracovatel: METROPROJEKT Praha a.s. 

- odpovědný zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Petr Zobal 

 Územně technická studie nové trati Litoměřice – Ústí nad Labem – státní hranice 

- zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. 

- odpovědný zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Martin Vachtl 

S pozdravem 

Ing. Zbyněk Honys 

ředitel odboru komunikace 


