
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz  1/2 

 

Váš dopis zn  

Ze dne 29. 1. 2016 

Naše zn. 5554/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 11. 2. 2016 

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

Vážený pane, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 29. 1. 2016 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 plánovaných stavbách na trati Lysá nad Labem – Ústí nad Labem: 

1. Záměry SŽDC v oblasti podél uved. železniční trati v úseku od nádraží Lysá n. L. ke chráněnému 
přejezdu U Kovony; 

2. Perspektiva provozu nebo možnosti opravy (zrušení) nechráněného přejezdu U Kovony poblíž 
p.č: 633/31; 

3. Výhled přemístění kabelu 6 kV na p.č. 633/31; 

4. Modernizace trati týkající se předmětného úseku. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete níže. 

Dovolujeme si však předem tohoto vyjádření upozornit, že se Vaše dotazy vztahují k investičním akcím, jež 
jsou v současné době ve fázi přípravy a jejichž realizace se předpokládá v letech 2019–2020. V souladu 
s § 2 odst. 4 a § 11 odst. 2 InfZ jsme oprávněni omezit poskytnutí těch informací, jež jsou ve fázi 
rozpracování, jsou součástí probíhajícího řízení, a které doposud nejsou schváleny. 

Povinnost poskytovat informace se netýká názorů povinného subjektu ani budoucích rozhodnutí, jakákoliv 
rozpracovaná dokumentace může být v průběhu řízení připomínkována, následující informace se tedy 
mohou od konečného stavu po ukončení přípravy stavby lišit. 

1. V těchto místech SŽDC plánuje úpravu „čelákovického“ zhlaví stanice, tedy včetně dílčí směrové 
přeložky trati směrem na Čelákovice v délce cca 600m. 

2. V oblasti „U Kovony“ se nachází dva přejezdy: 

 přejezd P2772 (50°11'48.52332'' N 14°49'53.76028'' E), jenž se nachází blíže Vašemu 
pozemku, bude pravděpodobně rekonstruován a změněn na přechod pro pěší a cyklisty; 

 přejezd P8350 (50°11'45.24967'' N 14°49'55.19648'' E) bude rekonstruován a ponechán 
ve stávajícím režimu pro motorová vozidla. 

3. Parcely p.č. 633/31 se stavba nedotkne, s kabelem 6 kV nebude manipulováno, jak dokládá 
dokumentace v příloze, tento kabel se na pozemku p.č. 633/31 nenachází. 

4. V tomto úseku, jak již bylo částečně sděleno v bodu 1, je plánována stavba Rekonstrukce žst. Lysá 
nad Labem, na niž bude navazovat Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – 
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Čelákovice (mimo). Tyto stavby budou řešit rekonstrukci nástupišť v žst. Lysá nad Labem, zvýšení 
kapacity stanice pro příměstskou dopravu, zvýšení traťové rychlosti a kapacity dráhy a nové 
přemostění Labe. 

 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 
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