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Váš dopis zn.  

Ze dne 3. 6. 2016 

Naše zn. 24337/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxxxxxxxx 

Mobil xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxxxxx 

Datum 7. 6. 2016 

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

Vážený pane xxxxxxxxxxxx, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 3. 6. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete následující: 

 poskytnutí informací k železniční zastávce Havířov-střed (pracovní název byl Havířov-nemocnice). 
Jedná se mi o podklady k realizaci této zastávky, především řešení přístupových cest k dané 
zastávce, vybavení prodejním automatem, osvětlení. 

 
Informaci požadujete poslat elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a v příloze dokumentu Vám 
posíláme dokument Koordinační situace stavby – detail železniční zastávky: Výstavba zastávky Havířov 
Nemocnice. 

V rámci vstřícného úřadu Vám nad rámce Vaší žádosti dále sdělujeme: 

Součástí stavby je: 

• vybudování dvou vnějších nástupišť o délce 170 m; 
• jeden bezbariérový přístup na každé nástupiště (šikmý chodník) a pro zvýšení komfortu a zkrácení 

cesty ještě další dvě schodiště na každé nástupiště (zastávka je v hlubokém zářezu, přístup je z mostu 
se čtyřproudovou komunikací, kterou není možno jednoduše doplnit dalším přechodem) – pozn.: 
situování přístupových cest je silně limitováno místními podmínkami a požadavkem na minimalizaci 
zásahů do lesa; 

• na každém nástupišti jsou přístřešky pro cestující v rozsahu odpovídajícím budoucí frekvenci 
cestujících; 

• zastávka bude vybavena informačním a orientačním systémem včetně elektronických informačních 
tabulí (tzv. pragotronů); 

• v rámci stavby bude provedena příprava na osazení jízdenkových automatů (kabely pro napájení, 
samotné osazení je věcí dopravce nebo objednatele dopravy); 

• dále bude provedena související úprava železničního svršku a spodku, trakčního vedení a dalších 
součástí železniční infrastruktury. 

 

 

Vážený pan 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
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Aktuálně se stavba nachází ve stupni projektu a zapracovávají se připomínky složek SŽDC k tomuto stupni. 
Začátek realizace stavby bude ovlivněn správními řízeními – aktuálně se očekává nabytí právní moci 
územního rozhodnutí v polovině července, pak bude podána okamžitě žádost o stavební povolení.  

Dokončení stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2017. 

 

 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

 
 
Příloha 
 
Koordinační situace stavby – detail železniční zastávky: Výstavba zastávky Havířov Nemocnice   
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