
 

 

 
 

 
 

 

DATOVOU SCHRÁNKOU. 

 

V Praze dne 24. dubna 2015 

 

Naše č.j. 2019/2015 

Naše sp. zn. SŽDC/Inf/2015/9 

 

 

Žadatel: Centrum pro efektivní dopravu, o.s., 

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, 

IČO: 22831860, 

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. L 20737, 

 

 

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

   se sídlem Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

   IČO: 70994234, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. 

zn. A 48384 

 

 

 

Ž Á D O S T  O  I N F O R M A C E  P O D L E  Z Á K O N A  1 0 6 / 1 9 9 9  S B .  

 



I. 

Žádáme tímto o poskytnutí následujících informací: 

 

1. zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Rychlé 

spojení, studie příležitostí", případně "Rychlá spojení, studie příležitostí", případně jiným 

názvem věcně odpovídajícím příslušné položce v plánu přípravy SŽDC schváleném ministrem 

dopravy dne 23. 8. 2012 vypsané povinným subjektem v období 2. poloviny roku 2012 - 1. 

kvartálu roku 2013. 

2. zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem 

"TECHNICKÁ ŘEŠENÍ VRT", případně "Technicko-provozní studie [VRT]", případně jiným 

názvem věcně odpovídajícím příslušné položce v plánu přípravy SŽDC schváleném ministrem 

dopravy dne 23. 8. 2012 vypsané povinným subjektem nebo připravované k vypsání v období 

2. poloviny roku 2012 - 1. kvartálu roku 2013. 

 

Informace prosím poskytnout v elektronické podobě formou naskenování originálních písemností a 

jejich zaslání datovou schránkou. 

 

II.  

 

K žádosti dále uvádíme, že výše uvedené bylo předmětem žádostí podaných povinnému subjektu dne 

12. února t.r. (č.j. 44/2015 a 45/2015), na které povinný subjekt odpověděl dne 19. února t.r. (č.j. 

6854/2015-O27 a 6856/2015-O27), avšak poskytl informace jiné, než jaké byly specifikované 

v žádostech. Z tohoto důvodu nebyly předchozí žádosti vyřízeny řádným způsobem. 

 

Upozorňujeme povinný subjekt, že v případě, že by se tento postup opakoval, využijeme prostředků 

správního řádu na ochranu před nečinností včetně možné žaloby. 

 
Děkujeme. 

 

 
 

Centrum pro efektivní dopravu, o.s. 


