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Váš dopis zn  

Ze dne 16. 6. 2016 

Naše zn. 56/2016-04-Ko 

Vyřizuje xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxxx 

Mobil xxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxx 

Datum 22. 6. 2016 

 
Poskytnutí informací a sdělení o odložení části žádosti dle zákona č. 106/19999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdjších předpisů 

Vážení, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 16. 6. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), ve které se domáháte poskytnutí „veškerých informací týkajících se denního počtu přepravovaných 
osob v úseku železniční trati Hradec Králové – Pardubice, zejména pak území mezi křižováním trati s ulicemi 
Honkova a Kuklenská.“ 

SŽDC posoudila Vaši žádost z pohledu InfZ a níže Vám sděluje následující. 

SŽDC disponuje informacemi o počtu cestujících v předmětném úseku, jež jsou uvedeny v aktualizované 
Studii proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice (z května 2014), tedy počty cestujících za rok 2008. 
V zájmovém území (mezi ulicemi Honkova a Kuklenská, tedy úsek Opatovice nad Labem – Hradec Králové) 
bylo denně po železnici přepraveno 6456 cestujících. V ostatních úsecích mezi Pardubicemi a Hradcem 
Králové se denní počet přepravených cestujících pohyboval v rozmezí hodnot 6158–6401. Na základě 
dopravního modelu byly určeny výhledové počty cestujících pro rok 2025. Ve variantě maximální, 
představující plné zdvoukolejnění trati Pardubice – Hradec Králové, se předpokládá, že počet denně 
přepravených cestujících po železnici v úseku mezi novou zastávkou Březhrad a Hradcem Králové 
(dotazovaný úsek) vzroste na 8143. Je nutné podotknout, že tato studie byla kladně projednána s JASPERS 
(posuzovatel projektů pro EK). 

Z kontextu žádosti však nepřímo vyplývá, že požadujete informace o počtu přepravovaných osob, aktuální 
ke dni podání žádosti. Těmito daty SŽDC nedisponuje a ani není povinna tyto informace evidovat. Vzhledem 
k informacím výše Vám SŽDC sděluje, že se požadované informace nevztahují k působnosti SŽDC jako 
povinného subjektu a SŽDC tedy na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ z části Vaši žádost 
odložila. 

Pro získání aktuálních počtů přepravených cestujících Vám doporučujeme obrátit se na dopravce (ČD, a.s.), 
nebo objednavatele veřejné osobní dopravy, tedy Královéhradecký kraj a Ministerstvo dopravy ČR. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup SŽDC podat dle ust. 
§ 16a InfZ stížnost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení, podáním učiněným u SŽDC. 
O stížnosti rozhoduje generální ředitel SŽDC. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

Spolek Kaštanka z.s. 

Šmeralova 970/23 

500 02 Hradec Králové 
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