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E-mail  

Datum 1. 7. 2016 

 
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších 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 studie EIA – posuzování vlivů na 
životní prostředí v souvislosti se zdvojkolejněním železniční trati HK – PCE, části Opatovická ulice, Hradec 
Králové. Dále žádáte informaci, zda je již studie provedena, nebo zdali se provádí, pak v jakém stádiu 
zpracování, komu byla zadána na zpracování, případně její plné znění. 

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

V současné době (v době podání této žádosti) je těsně před dokončením zpracování „Oznámení záměru“ 
v rozsahu přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen EIA). Zpracovatelem „Oznámení“ je společnost SUDOP Praha a.s. 

Protože byl záměr zařazen do kategorie I přílohy č. 1 uvedeného zákona, je příslušným orgánem EIA 
Ministerstvo životního prostředí ČR, kam bude „Oznámení“ v nejbližším možném termínu doručeno. Celý 
proces EIA je veřejný a jeho podklady budou v blízké době k dispozici na KÚ dotčeného kraje, obecním 
úřadě dotčené obce (zde Hradec Králové) a volně ke stažení na stránkách Ministerstva životního prostředí. 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Drvota 
vedoucí oddělení komunikace s veřejností 

Spolek Kaštanka z.s. 

Šmeralova 970/23 

500 02 Hradec Králové 
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