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Váš dopis zn  

Ze dne 11. 8. 2016 

Naše zn. 35007/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje xxxxxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxxxx 

Mobil xxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxxxxx 

Datum 22. 8. 2016 

 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vážený pane  , 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 11. 8. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), v níž požadujete následující informace: 
 
Informace k Veřejným soutěžím o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví České republiky, se 
kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty státní organizace č.j. S028473/2014-O31 (k. 
ú. Lenora ze dne 4.3.2016), č.j. S037744/13-O31 (k. ú. Bohuslavice u Kyjova ze dne 2.5.2016),  
021901/2003-SŽDC-O31 (k. ú. Čtyřkoly ze dne 7.4.2016), č.j. S000903/2006-O31 (k. ú. Bolechy ze dne 
11.5.2016), S0592/07-031 (k. ú. Čebín ze dne 11.5.2016), S 0531/2014-O31 (k. ú. Břvany ze dne 6.6.2016). 
 
Konkrétně požadujete následující informace: 
- počet doručených nabídek 
- počet nabídek splňujících podmínky veřejné soutěže (počet nabídek 
zařazených do soutěže) 
- výše nabídnuté kupní ceny jednotlivých nabídek 
- v případě, že došlo ke zrušení soutěže, důvod zrušení 
 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje a požadované informace naleznete v příloze. 

Pro úplnost uvádíme, že SŽDC je oprávněna zrušit svou veřejnou soutěž bez udání důvodu. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 

ředitel odboru komunikace 
  

Vážený pan 
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Příloha č. 1 – poskytnuté informace 
 

VS Lenora, č.j. S 028473/2014-O31 

- počet doručených nabídek: 6 
- počet nabídek splňujících podmínky VS: 6 
- výše nabídnuté kupní ceny jednotlivých nabídek: 511 506 Kč; 540 000 Kč; 542 000 Kč; 591 200 Kč; 
610 000 Kč; 667 999 Kč 
- zrušení: soutěž nezrušena 
 

 

VS Bohuslavice u Kyjova, č.j. S 037744/13-O31 

- počet doručených nabídek: 2 
- počet nabídek splňujících podmínky VS: 2 
- výše nabídnuté kupní ceny jednotlivých nabídek: 40 121 Kč; 41 000 Kč 
- zrušení: soutěž nezrušena 
 
 
VS Čtyřkoly, č.j. S 021901/2003-SŽDC-O31 

- počet doručených nabídek: 2 
- počet nabídek splňujících podmínky VS: 2 
- výše nabídnuté kupní ceny jednotlivých nabídek: 186 121 Kč; 200 000,50 Kč 
- zrušení: soutěž nezrušena 
 
 
VS Bolechy,  č.j. S 000903/2006-O31 

- počet doručených nabídek: 2 
- počet nabídek splňujících podmínky VS: 1  
- výše nabídnuté kupní ceny jednotlivých nabídek: 121 125 Kč (vyřazená nabídka 420 000 Kč)  
- zrušení: soutěž zrušena vyhlašovatelem 
 

 

VS Čebín, č.j. S 0592/07-O31  

- počet doručených nabídek: 5 
- počet nabídek splňujících podmínky VS: 4 
- výše nabídnuté kupní ceny jednotlivých nabídek: 41 125 Kč; 507 000 Kč; 752 999 Kč; 1 105 361 Kč 
(vyřazená nabídka 1 010 000 Kč)  
- zrušení: soutěž nezrušena  
 

 

VS Břvany, č.j. S0531/2014-O31 
- počet doručených nabídek: 1 
- počet nabídek splňujících podmínky VS: 1 
- výše nabídnuté kupní ceny jednotlivých nabídek: 25 125 Kč 

- zrušení: soutěž nezrušena 


