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Váš dopis zn  

Ze dne 13. 1. 2016 

Naše zn. 1681/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 27. 1. 2016 

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

Vážená paní, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 13. 1. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete poskytnout: 

 přehled stánků nacházejících se na pozemku p. č. 272/1 v k.ú. Trnitá, zejména seznam stánků 
nacházejících se v "myší díře" (v přiložené mapě červeně) a v podchodu hlavního nádraží (žlutě). 
V případě, že jsou na uvedené stánky uzavřeny nájemní smlouvy, žádáte jejich poskytnutí. 
 

 
 

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

Vámi dotazované podchody nejsou ve správě SŽDC v celé rozloze. Část tohoto majetku (většinou prostory 
do 1. nástupiště) stále spadá do kompetence akciové společnosti České dráhy, vyznačení hranic Vám 
posíláme v příloze č. 1 tohoto stanoviska. Ve věci pronájmu v prostorách ČD Vám doporučujeme oslovit 
přímo tuto společnost. 
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SŽDC má na pronájem těchto prostor uzavřenu pouze jednu smlouvu s jedním nájemcem, který jednotlivá 
prodejní místa dále pronajímá třetím osobám, jak je uvedeno v bodu II. nájemní smlouvy. Na naše vyžádání 
byl nájemcem doplněn seznam aktuálních prodejců v „Myší díře“: 

- Nguyen Thanh Long, IČ: 65283023, Kaprálova 22, Brno Černovice 
- Darina Plšková, IČ: 49129309, Smetanova 536, Kuřim 
- Nguyen Hung, IČ: 48356468, Křenová 75, Brno 
- Hoang Nguyen Tan, IČ: 63645025, Špitálka 78/18a, Brno 
- Ky Trinh Van, IČ: 27705536 

Dále Vám posíláme předmětnou kopii nájemní smlouvy včetně dodatku (příloha č. 2), přesné vyznačení 
podchodu a „Myší díry“ (příloha č. 3), jelikož ve Vámi poslané mapě není zakreslení zcela přesné. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Hranice majetku SŽDC 

Příloha č. 2 – Nájemní smlouva 

Příloha č. 3 – Vyznačení Myší díry a podchodů 
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Váš dopis zn  

Ze dne  

Naše zn. 8577/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 24. 2. 2016 

 
Oprava informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

dne 28. 1. 2016 Vám bylo Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, odpovězeno na Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, (čj. 1681/2016-SŽDC-O27) ze dne 
13. 1.  2016, v níž jste požadovala poskytnout: 

 přehled stánků nacházejících se na pozemku p. č. 272/1 v k.ú. Trnitá, zejména seznam stánků 
nacházejících se v "myší díře" a v podchodu hlavního nádraží (žlutě). V případě, že jsou na uvedené 
stánky uzavřeny nájemní smlouvy, žádáte jejich poskytnutí. 

 

Vaší žádosti bylo vyhověno, avšak ze strany SŽDC došlo k pochybení v části poskytnutých informací, jež se 
týkaly vyznačení hranic pozemků ve správě SŽDC a ČD. 

Přijměte prosím tímto naši omluvu, níže si dovolujeme výše poskytnuté informace opravit. 

V předchozím vyjádření Vám bylo sděleno, že je prostor podchodu do 1. nástupiště ve směru od výpravní 
budovy ve správě akciové společnosti České dráhy. Tak tomu skutečně ve většině českých nádraží je, 
ovšem existují výjimky a dodatečně bylo zjištěno, že Vámi dotazovaný podchod „Myší díra“ je ve správě 
SŽDC v celé rozloze. Námi poslané vyznačení hranic ČD/SŽDC v příloze č. 1 tímto stornujeme. 

Zbývající poskytnuté informace tímto potvrzujeme. Na Vámi dotazovaný prostor má SŽDC uzavřenu pouze 
jednu smlouvu s jedním nájemcem, který jednotlivá prodejní místa dále pronajímá třetím osobám, jejichž 
seznam Vám byl rovněž poskytnut. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 
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