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Váš dopis zn  

Ze dne 18. 8. 2016 

Naše zn. 34832/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 24. 8. 2016 

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) 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 18. 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 poskytnout informace ohledně stavby zastávky Ostrava-Zábřeh. 

Konkrétně: 

1) poskytnout informace, který subjekt kdy vydal jak označené územní rozhodnutí na tuto zastávku, 
a v tom případě 

2) poskytnout informace v územním rozhodnutí obsažené, a to poskytnutím jeho kopie; 
3) poskytnout informace, který subjekt kdy vydal jak označené stavební povolení na tuto zastávku, 

a v tom případě 
4) poskytnout informace ve stavením povolení obsažené, a to poskytnutím kopie jeho pravomocného 

vyhotovení, a 
5) sdělit v jakém stavu je další příprava výstavby této zastávky. 

Vaší žádosti o poskytnutí informací dle InfZ se vyhovuje a informace k jednotlivým bodům žádosti naleznete 
níže. 

1.–2. Územní rozhodnutí není k datu podání této žádosti vydáno, bude vydáno Magistrátem města 
Ostrava. 

3.–4. Stavební povolení také není k datu podání této žádosti vydáno, pro celou stavbu jej vydá Drážní 
úřad. 

5. V současné době je k předmětné stavbě zpracována přípravná dokumentace (dokumentace pro 
územní řízení) a jsou zajišťovány doklady majetkoprávní části, v září 2016 SŽDC předpokládá 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na Magistrát města Ostravy. Realizace stavby se 
výhledově předpokládá v letech 2017–2018. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

Vážený pan 
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