
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz  1/1 

 

Váš dopis zn  

Ze dne 14. 10. 2016 

Naše zn. 43982/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mobil xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxx 

Datum 21. 10. 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 14. 10. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), v níž se domáháte poskytnutí následujících informací: 

 zda v minulosti bylo nebo v současné době je vedeno restituční řízení či zda jsou uplatňovány jiné 
restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly 
nemovitosti parc. č. 1239/31 (PK 1467/1), vedené na listu vlastnictví č. 760, pro katastrální území 
Tuchlovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno (dále 
jen jako „Nemovitost“). 

V případě, že Nemovitosti nelze v evidenci SŽDC identifikovat, domáháte se informativního 
vyjádření, jaké byly v daném katastrálním území uplatněny církevní restituční nároky podle Zákona o 
církevních restitucích, případně že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním 
území uplatněny nebyly. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete níže. 

V evidenci došlých výzev k vydání majetku v režimu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi, v katastrálním území Tuchlovice SŽDC neeviduje žádnou výzvu 
církevních společností na vydání nemovitostí, kde by SŽDC byla osobou povinnou k vydání majetku. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský, v z. Ing. Tomáš Drvota 

ředitel odboru komunikace 

dokument je opatřen elektronickým podpisem 

CMS Cameron McKenna v.o.s. 
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