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

Vážený pane, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 1. 4. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), ve které požadujete poskytnout informace k veřejné zakázce „Studie proveditelnosti železničního uzlu 
Brno", konkrétně 

1. námitky proti zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, které podal stěžovatel Centrum pro efektivní 
dopravu, o.s., IČ 22831860, dne 2. 2. 2015; 

2. rozhodnutí zadavatele (SŽDC) o těchto námitkách č.j. 1518/2015-SSV ze dne 12. 2. 2015, kterými 
zadavatel tyto námitky zamítl; 

3. zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce - pouze o vlastní zadávací dokumentaci (textovou část), 
bez případných grafických příloh a jiných zvláštních příloh, a to v rozsahu nezbytném pro 
porozumění výše uvedeným námitkám a výše uvedenému rozhodnutí zadavatele o těchto 
námitkách. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje a dokumenty požadované v bodu 1 a 2 Vám 
posíláme v příloze. K bodu 3 Vám sdělujeme, že textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na 
profilu zadavatele. Podle § 6 odst. 1 InfZ je SŽDC oprávněna poskytnout Vám požadovanou informaci 
formou odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází. Zveřejněnou zadávací dokumentaci 
naleznete tedy v následujícím odkazu: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/studie-proveditelnosti-
zeleznicniho-uzlu-brno. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

 

Příloha 

Námitky CEDOP SP ŽUB 

Rozhodnutí o námitkách SP ŽUB 

Brno+, z.s. 

Ukrajinská 17 
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