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Váš dopis zn  

Ze dne 1. 8. 2016 

Naše zn. 35371/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje   

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 25. 8. 2016 

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

Vážený pane xxxxxx, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 1. 8. 2016 Vaši žádost 
č. 10 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen InfZ), ve které požadujete poskytnout 

 všechny faktury SŽDC, s. o., za provedení náhradní výsadby 838 ks dřevin za vykácení 476 ks 
dřevin v rámci výstavby 1. etapy odstaveného nádraží v Brně v letech 2014–2016, jak vyplývá 
z přiloženého rozhodnutí MMB ze dne 10. 2. 2014, č.j. MMB/0472533/2013/Navr, z nichž bude 
jednoznačně rozpoznatelné, kolik tato výsadba stála korun (viz příloha žádosti). 

Předem tohoto stanoviska si dovolujeme uvést, že v průběhu léta došlo na podatelně SŽDC několikrát 
k závadě systému příjmu pošty, což Vám bylo rovněž sděleno v Rozhodnutí generálního ředitele o Vaší 
stížnosti (ze dne 25. 7. 2016, čj. 31017/2016-KGŘ-SŽDC). 

Výše uvedená žádost č. 10 byla z podatelny SŽDC předána vyřizujícímu úseku (odbor komunikace) až dne 
22. 8. 2016. K této události došlo opět ze stejných důvodů a tuto věc s podatelnou opakovaně řešíme. 
Přijměte tímto naši omluvu za nesplnění termínu pro vyřízení žádosti, SŽDC Vaší žádosti č. 10 ze dne 
1. 8. 2016 vyhovuje a níže Vám poskytuje požadované informace: 

SŽDC prověřila všechny Vámi požadované dokumenty a je třeba konstatovat, že všechny faktury týkající se 
náhradní výsadby Vám byly již předány včetně smlouvy o dílo a rekapitulace, a to v dopise na CD současně 
s rozhodnutím generálního ředitele o Vaší stížnosti (ze dne 25. 7. 2016, čj. 31017/2016-KGŘ-SŽDC), tato 
zásilka Vám byla doručena 29. 7. 2016. Žádné faktury nechyběly, ani žádné další faktury (z let 2014–2016) 
neexistují. (Fakturaci Vám raději opět posíláme v příloze tohoto stanoviska v jednotlivých e-mailech 
postupně). 

Pro vysvětlení doplňujeme, že celková cena za náhradní výsadbu byla změněna dodatkem č. 7 smlouvy 
o dílo na 4 378 115,58 Kč, který Vám byl rovněž poskytnut. 

Fakturace proběhla ve třech etapách (ve fakturaci vyznačeno), a to v částkách  

1. 1 047 600,00 Kč bez DPH 
2. 1 915 839,71 Kč bez DPH 
3. 1 414 675,87 Kč bez DPH 

Příslušné faktury byly předány, včetně oceněných výkazů výměr (příloh faktur). Rovněž uvádíme, že jediná 
možnost „spárování“ fakturace s rozhodnutím OŽP MMB je předání projektové dokumentace, z které vychází 
oceněné výkazy výměr. SŽDC tuto dokumentaci již nemá k dispozici, protože objekty náhradní výsadby byly 

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, 

Cejl 48/50 

602 00  Brno 

 
<dz.brno@ecn.cz> 

http://www.szdc.cz/


 

  

  2/2 

 

řádně předány MČ Brno-jih včetně dokumentace (SŽDC není správcem náhradní výsadby a z tohoto důvodu 
si neuchovává projektovou dokumentaci hotové výsadby). 

Zpracovatelem dokumentace pro MČ Brno-jih byl xxxxxxxxxxxxxx. Dokumentaci lze tedy pravděpodobně 
získat u xxxxxxxxxx anebo u správce výsadby MČ Brno-jih. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 


