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Váš dopis zn  

Ze dne 12. 9. 2016 

Naše zn. 38486/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 19. 9. 2016 

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 12. 9. 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 o dosavadních nákladech (bez DHP, příp. s DPH) za přípravu 
stavby s názvem „Přestavba železničního uzlu Brno“, a to do 9. 9. 2016 (tzn. 1 kladné číslo)“. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a informace naleznete níže: 

 K datu 9. 9. 2016 bylo na stavbu vedenou v plánu investiční výstavby v roce 2016 pod názvem 
„Železniční uzel Brno“ čerpáno 6 395 673,12 Kč bez DPH. 

 Do roku 2015 byly náklady na stavbu s názvem „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu 
a 1. část osobního nádraží“ 601 765 562,50 Kč bez DPH a to včetně původně samostatně 
připravovaných staveb „ Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu“ (rok 2007) a „Železniční uzel 
Brno, 1. část osobního nádraží“ (roky 2005,2006). 

 Mimo výše uvedené byly v roce 2003 a 2004 na stavbu „Přestavba železničního uzlu Brno“ 
vynaloženy náklady 1 329 694,24 Kč bez DPH. 

 V roce 2005 na stavbu „Železniční uzel Brno, 2. část osobního nádraží“ byly  vynaloženy náklady 
1 995 000 Kč bez DPH a na stavbu „Železniční uzel Brno, 2. část odstavného nádraží“ náklady 
1 998 000 Kč bez DPH. 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Drvota 

vedoucí oddělení komunikace s veřejností 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, 

Cejl 48/50 

602 00  Brno 

 
<dz.brno@ecn.cz> 
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