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Váš dopis zn.  

Ze dne 7. 12. 2016 

Naše zn. 53040/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 19. 12. 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 xxxxxxxx, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 7. 12. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se 
domáháte sdělení důvodu, proč od ukončení stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 trati Brno-Královo pole – 
Kuřim, SO 04-06-01 zast. Brno-Řečkovice osvětlení nástupišť a přístupové rampy“, v rámci které bylo 
zhotoveno osvětlení nástupiště, přístupové rampy, podchodu a přístupové cesty k podchodu, nebyl 
předmětný stavební objekt zprovozněn. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve Vaší žádosti jste neuvedl údaje dle § 14 odst. 2 InfZ, tedy Vaše datum 
narození. Jelikož však vyřízení Vaší žádosti absence těchto údajů nebrání a adresou pro doručování 
rozumíme Vaši e-mailovou adresu, v rámci vstřícnosti SŽDC Vám vyhovujeme a níže posíláme naše 
stanovisko k Vaší žádosti. 

SŽDC konstatuje, že se nejedná o objekt SO 04-06-41 zast. Brno – Řečkovice, osvětlení nástupišť 
a přístupové rampy ale o SO 04-06-41 T.ú. Brno – Královo Pole – Kuřim, zast. Brno – Řečkovice, Osvětlení 
podchodu v km 11,013. 

Ihned po obdržení Vaší žádosti byl kontaktován správce příslušného objektu SO 04-06-41, aby prověřil 
fyzický stav osvětlení na zmiňovaném stavebním objektu. V rámci stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – 
Královo Pole – Kuřim“ bylo realizováno osvětlení stávajícího podchodu a byly přidány 3 osvětlovací lampy, 
které skutečně nefungovaly a jsou součástí objektu SO 04-06-41. Správcem tohoto SO jsou TSB Brno, jejich 
zástupce byl po zjištění nefunkčnosti osvětlení telefonicky kontaktován, dne 12. 12. 2016 proběhlo jednání 
mezi správcem, SŽDC a zhotovitelem stavby ve věci funkčnosti nově vybudovaného zařízení. Funkčnost 
dotčeného osvětlení v podchodu a na přístupové komunikaci Brno – Řečkovice byla obnovena dne 
16. 12. 2016. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský, v z. Ing. Tomáš Drvota  
ředitel odboru komunikace  
dokument je opatřen elektronickým podpisem 

Vážený pan 

J. S. 

 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
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