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

Vážení, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, obdržela 18. 6. 2015 Vaši žádost (Vaše čj. 2052/2015) 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen InfZ), ve které požadujete následující informace: 

1. Smlouvu o dílo na přípravnou dokumentaci stavby ETCS I. koridor Kolín – Břeclav – st.hr. včetně 
všech příloh a dodatků; 

2. Profesní životopisy náměstků generálního ředitele SŽDC; 
3. Jmenný seznam všech stávajících pracovníků generálního ředitelství SŽDC obsahující zejména 

následující informace: 

 Jméno, příjmení, titul 

 Organizační útvar, pracovní zařazení 

 Datum vzniku pracovního nebo obdobného poměru. 

Informace žádáte poskytnout v elektronické podobě. 

Tímto Vám sdělujeme, že SŽDC rozhodla omezit poskytnutí Vámi požadovaných dokumentů a to v bodu 
3. Vaší žádosti a proto v souladu s ust. § 15 InfZ a ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, jež naleznete 
v příloze tohoto stanoviska. 

Bodu 1 žádosti se vyhovuje a kopie požadovaných dokumentů naleznete v příloze. Ke 2. bodu žádosti Vám 
sdělujeme, že SŽDC pravidelně zveřejňuje kvalifikaci příslušných náměstků generálního ředitele SŽDC 
prostřednictvím výročních zpráv, jež naleznete v následujícím odkazu: http://www.szdc.cz/o-nas/vysledky-
szdc.html. V nejbližších dnech od vydání tohoto stanoviska zde bude zveřejněna rovněž Výroční zpráva 
za rok 2014, která obsahuje i informace o náměstcích aktuální k datu vydání výroční zprávy. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 

pověřený řízením odboru komunikace 
 

Příloha 
Smlouva o dílo na PD ETCS I. koridor Kolín – Břeclav – st.hr., Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 
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