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Váš dopis zn  

Ze dne 2. 12. 2016 

Naše zn. 54390/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 16. 12. 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 2. 12. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete poskytnout informace k vybraným stavbám v investičním plánu SŽDC, viz kopie žádosti v příloze. 

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

1. Stavba „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ byla do „Plánu investiční 
výstavby“ zařazena 5. změnou plánu vydanou 1. 12. 2015 včetně přiděleného identifikačního čísla 
(Sub.ISPROFIN) 5003720017. Pod tímto identifikačním číslem byla v plánu IV v r. 2014, 1. změnou 
plánu vydanou 26. 2. 2014 zařazená akce „Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Nezamyslice – 
Přerov“. 

2. Stavba „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ byla do „Plánu investiční 
výstavby“ zařazena 5. změnou plánu vydanou 1. 12. 2015. Identifikační číslo (Sub. ISPROFIN) 
5003520024. Původně toto identifikační číslo bylo přiřazeno akci „Modernizace trati Brno – Přerov, 1. 
stavba, II. etapa Blažovice - Nezamyslice - úsek Vyškov – Nezamyslice“, zařazené do Plánu IV r. 2014, 
1. změnou vydanou 26. 2. 2014. 

3. Stavba „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ byla do „Plánu investiční výstavby“ 
zařazena 5. změnou plánu vydanou 1. 12. 2015 včetně přiděleného identifikačního čísla 
(Sub.ISPROFIN) 5003520040. 

4. Stavba „Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov“ byla do „Plánu investiční 
výstavby“ zařazena 5. změnou plánu vydanou 1. 12. 2015.  Identifikační číslo (Sub.ISPROFIN) 
5003520003. Původně toto identifikační číslo bylo přiřazeno akci „Modernizace trati Brno-Přerov, 1. 
stavba, I. etapa Blažovice - Nezamyslice - úsek Blažovice – Vyškov “, zařazené do Plánu IV r. 2014, 
1. změnou vydanou 26. 2. 2014. 

5. V letech 2008-2010 byla v plánu inv. výstavby pod identifikačním číslem (ISPROFIN) 3273214901 
zařazena akce „Modernizace trati Brno-Přerov, I. etapa Blažovice – Nezamyslice“, která byla v r. 2014 
rozdělena na 2 akce (viz bod 2 a 4). V r. 2014 byla pod identifikačním číslem (Sub.ISPROFIN) 
5003720017 zařazená akce „Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Nezamyslice – Přerov“, která 
byla v r. 2015 rozdělená na 2 akce (viz bod 1 a 3). 
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6. Akce „Modernizace trati Brno – Přerov“ byla zařazená do plánu inv. výstavby v r. 2011 pod 
identifikačním číslem (ISPROFIN) 3273214901 (zpracování CBA). Pod tímto číslem byla akce zařazena 
i v r. 2013 (dílčí zpracování studie proveditelnosti). V r. 2014 bylo akci přiřazeno ident. číslo 
(Sub.ISPROFIN) 5003520010 (zpracovávání studie proveditelnosti) a pod tímto číslem akce 
pokračovala i v r. 2015 (dopracování studie proveditelnosti) a 2016 (vypracování simulace reálného 
provozu).   

7. Zařazení nových akcí do přípravy se SŽDC řídí směrnicí MD č. V-1/2012, tj. „Směrnicí pro rozpis 
globálních položek na přípravu staveb“. Ta ve stanovených termínech investorovi ukládá pravidelnou 
revizi rozpisu globálních položek s tím, že takto upravený rozpis je následně za účasti MD a SFDI 
projednán a schválen. Poté je možné požádat SFDI o přidělení čísel ISPROFOND u nově zařazených 
akcí či o změnu názvu akcí již zařazených. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 

ředitel odboru komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Kopie žádosti SUDOP Praha a.s. 


