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

Vážení, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 10. 6. 2015 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), ve které požadujete „informace o projektech vypsaných v rámci Plánu úkolů technického rozvoje na 
rok 2015 spojených s řešením problematiky hluku v životním prostředí nebo s hodnocením hlukové zátěže 
ve vztahu ke zdraví obyvatel.“ 

Dne 22. 6. 2015 bylo Vámi na naši žádost upřesněno, že požadujete přehled aktuálně vyhlášených 
a v nejbližší době vyhlašovaných projektů formou veřejných zakázek malého rozsahu i ostatních, jejich 
stručná charakteristika (včetně termínu pro odevzdání nabídek), které v rámci svého zadání mají za úkol 
řešit problematiku měření a hodnocení hlukové zátěže ve vztahu ke zdraví obyvatel. 

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

Z hlediska problematiky měření a hodnocení hlukové zátěže připravuje SŽDC v současnosti 1 projekt 
s názvem „Manuál pro zpracování hlukových studií pro posuzování hluku ze železniční dopravy a pro měření 
hluku ze železniční dopravy“, který bude financován z fondů SFDI a jehož řešení se předpokládá v letech 
2015–2016. 

V této chvíli probíhá finalizace podkladů pro vyhlášení výběrového řízení, jako podlimitní veřejná zakázka 
sektorového zadavatele. Přesný termín pro odevzdání nabídek není dosud znám (předpoklad: druhá 
polovina července 2015). 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
pověřen řízením odboru komunikace 
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