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Váš dopis zn  

Ze dne 12. 10. 2016 

Naše zn. 43576/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil  

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 14. 10. 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 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 následující informace. 

1) Sdělení, kdo a kdy podal za Správu železniční a dopravní cesty zájem na Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o využití budovy v ulici Jeseniova 786/60, 130 00 Praha 3-Žižkov. 

2) Žádám o zaslání dokumentu, kterým byla žádost o budovu podána na dislokační komisi, popřípadě 
ÚZSVM. 

3) Kdo za SŽDC jednal s ÚZSVM? 

4) Kdy byla podepsána smlouva o převodu? 

5) Jaké mají SŽDC pro budovu a pozemek využití? 

6) Připravuje SŽDC projekt na využití budovy či pozemku? 

7) Pokud ano, kdo jej připravuje, jaký je jeho rozpočet a harmonogram. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje. 

Informace k žádosti v bodech 1), 2), 3), 5), 6) a 7) naleznete níže. 

Informace, kterou požadujete v bodu 4) je obsažena ve veřejně dostupném umístění a proto v souladu s § 6 
odst. 1 InfZ „pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný 
subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje 
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se 
informace nachází“. 

Informaci k bodu 4) naleznete na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/348301. 
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K bodu 1) Vám sdělujeme, že za SŽDC podal zájem o využití budovy generální ředitel SŽDC svým dopisem 
ze dne 13. června 2016, následně upřesněným dalším dopisem ze dne 27. července 2016. 

Požadovaný dokument z bodu 2) (dopisy zmíněné v bodu 1) Vám posíláme v příloze tohoto poskytnutí 
informací. 

K bodu 3) Vám sdělujeme, že za SŽDC jednali s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
pověření zaměstnanci úseku správy majetku generálního ředitelství SŽDC. 

K bodu 5) Vám sdělujeme, že záměrem SŽDC je využití budovy pro potřeby organizační jednotky SŽDC – 
Správy železniční geodezie Praha, která uvolní pronajaté komerčně prostory a dojde k úspoře nákladů za 
tento pronájem. 

K bodu 6) Vám sdělujeme, že v návaznosti na Vaši předchozí žádost o informace (čj. 38910/2016-SŽDC-
O27 ze dne 14. 9. 2016) nedošlo k žádné změně a SŽDC žádný projekt nepřipravuje. 

Bod 7 souvisí s vyjádřením k bodu 6). 

 

Nad rámec Vaší žádosti v rámci vstřícného úřadu Vám dále sdělujeme, že po fyzickém převzetí budovy bude 
následovat její zaměření a zhotovení stavební dokumentace stávajícího stavu, která neexistuje. Teprve poté 
dojde ke zpracování projektové dokumentace, které bude řešeno formou veřejné zakázky. 

 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 


