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Váš dopis zn  

Ze dne 10. 2. 2017 

Naše zn. 10655/2017-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 24. 2. 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 10. 2. 2017 
Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen InfZ) včetně doplňujícího dotazu, kde se domáháte poskytnutí následujících 
informací: 

1. kolik stála SŽDC demolice čekárny v žst. Náměšť na Hané a veškeré s tím spojené práce, 

2. kdy bude provedena rekonstrukce stávající nádražní budovy v žst. Náměšť na Hané a 
přilehlé nástupiště s instalací vizuálního informačního systému? 

SŽDC posoudila Vaši žádost s doplňujícím dotazem a dovolujeme si upozornit, že Vaše žádost 
nesplňuje veškeré náležitosti stanovené InfZ, neboť v ní není uvedeno datum narození. SŽDC 
však dospěla k závěru, že se nejedná o nedostatek údajů o žadateli, který by ve smyslu 
ust. § 14 odst. 5 písm. a) InfZ bránil vyřízení žádosti. Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ 
se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete níže. 

1. V Náměšti na Hané není železniční stanice, ale zastávka. Rozhodnutím Drážního úřadu 
v Olomouci, č.j. DUCR-57807/16/Vi byl vydán souhlas s odstraněním přístřešku pro cestující 
veřejnost a přilehlou stavbou nepoužívaného WC. Výše uvedené stavby byly nevyužívané 
a oprava přístřešku, vzhledem k jeho velikosti a technickému stavu, byla ekonomicky 
nevýhodná. Bývalý přístřešek svým tvarem neodpovídal jednotné strategii SŽDC. V rámci 
demolice přístřešku bude vybudován provizorní přístřešek pro cestující veřejnost a přístupový 
chodník k přístupu k vlakům. Náklady za zhotovení demolice byly 503 804,57 Kč (nejnižší 
nabídka v rámci veřejného výběrového řízení). 

2. SŽDC počítá s prodejem bývalé výpravní budovy cizímu subjektu formou veřejné soutěže. Zda 
skutečně dojde k prodeji nemovitosti, není v současné době známo, záleží zda SŽDC obdrží 
nabídky zájemců. SŽDC zadala vypracování projektové dokumentace na vybudování 
vyhovujícího přístřešku pro cestující veřejnost. Dokumentace se v současné době zpracovává, 
realizace by měla proběhnout ještě tento rok. Nyní také probíhají stavební práce na přeložení 
zabezpečovacího kabelu a s tím spojené odstranění nevyhovujících staveb. Na zastávce je 
vybudováno rozhlasové zařízení, které slouží k informování cestujících. Dle § 21 Vyhlášky 
č. 177/1995 Sb., v platném znění musí být železniční stanice a zastávky vybaveny 
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informačním systémem o příjezdech a odjezdech vlaků. Ve stanicích, které nejsou 
tzv. přestupné, jakož i na zastávkách, je považováno za dostatečné informování 
cestujících rozhlasovým zařízením. SŽDC neplánuje instalaci vizuálního informačního 
systému. 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Drvota 

vedoucí oddělení komunikace s veřejností 


