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Váš dopis zn  

Ze dne 23. 12. 2016 

Naše zn. 56018/2017-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 5. 1. 2017 

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

Vážený pane XXXXXXXXX, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 23. 12. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete informace týkající se realizace níže specifikovaných stavebních prací v rámci Operačního 
programu Doprava 2007–2013. 

U následujících položek o poskytnutí: 

i přehledu (soupisu) vad, které mělo příslušné dílo (stavba) v době předání s tím, že místo soupisu lze 
poskytnout prostou kopii protokolu o předání díla s uvedením vad nebo prostou kopii jiného 
obdobného dokumentu, který může tyto údaje obsahovat. 

ii přehledu (soupisu) vad, které se objevily v záruční době a které byly jako vady díla (stavby) v záruce 
reklamovány s tím, že místo soupisu lze poskytnout prosté kopie sdělení vůči zhotoviteli stavby, jímž 
byly vady reklamovány, případně prosté kopie jiných obdobných dokumentů, které mohou tyto údaje 
obsahovat. 

Jde o stavby: 

A. Rekonstrukce žst. Olomouc, kde zhotovitelem bylo „Sdružení REŽOL“ tvořené vedoucím účastníkem 
sdružení OHL ŽS, a. s., IČO 463 42 796, a dalším účastníkem sdružení ALPINE Bau CZ s. r. o., 
IČO 451 92 286. 

B. Modernizace trati Rokycany – Plzeň, kde zhotovitelem bylo „Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany“ 
tvořené vedoucím účastníkem sdružení Metrostav a. s., IČO 000 14 915, a dalším účastníkem 
sdružení Subterra a. s., IČO 453 09 612. 

C. Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo), kde zhotovitelem 
byla „Společnost RIDERA – PROMINECON CZ – ŽS Košice, Brno Maloměřice – Židenice“ tvořená 
vedoucím účastníkem Ridera Stavební a. s., IČO 451 92 464, a dalším účastníky PROMINECON CZ 
a. s., IČO 251 10 977, a Železničné stavby, a. s., Košice, IČO 31 714 421. 

D. Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín, kde zhotovitelem bylo 
„Sdružení MTS + SBT – žst. Český Těšín“ tvořené vedoucím účastníkem sdružení Subterra a. s., 
IČO 453 09 612, a dalším účastníkem sdružení Metrostav a. s., IČO 000 14 915. 

E. Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví, kde zhotovitelem byla společnost Skanska a. s., 
IČO 262 71 303. 

Vážený pan 

M. G. 
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F. Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, kde zhotovitelem byla společnost OHL ŽS, a. s., 
IČO 463 42 796. 

G. Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, kde zhotovitelem byla společnost Viamont 
DSP a. s., IČO 254 29 949. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a informace k žádosti 
naleznete v příloze. Vámi požadované stavby byly dle věcné příslušnosti zadávány dvěma investory – 
dvěma organizačními jednotkami (Stavební správa západ a Stavební správa východ), požadované Vám 
posíláme v podobě tabulek a přehledů ve formátu pdf. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský, v z. Ing. Tomáš Drvota 
ředitel odboru komunikace 

dokument je opatřen elektronickým podpisem 


