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ROZHODNUTÍ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, odd. A, vložka 48384, jež je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), rozhodla o žádosti ze dne 20. 9. 2017 
společnosti Frank Bold Advokáti, s. r. o., IČ 28359640, sídlem Údolní 567/33, Brno 602 00 (dále jen žadatel), 
ve které je požadováno: 

1) Kopie Studie proveditelnosti „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“, z října 2014, kterou zpracovala 
společnost Moravia Consult Olomouc. 

2) Ceny za pořízení výše uvedené Studie proveditelnosti v Kč. 
3) Ceny v Kč za pořízení jednotlivých podkladů pro proces posuzování vlivů záměru „Rekonstrukce 

železniční stanice Přerov, 3. stavba“ na životní prostředí (viz 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8202). Prosíme o uvedení ceny za zpracování oznámení, 
dokumentace, jednotlivých příloh k oznámení a dokumentaci a za posudek prof. Ing. Vladimíra Lapčíka, 
Csc.  

takto: 

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

  

Frank Bold Advokáti, s. r. o. 

Údolní 567/33 

602 00 Brno 
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Ad 1) Vámi požadovanou Studii proveditelnosti „Rekonstukce žst. Přerov, 2. Stavba“, z října 2014, kterou 
zpracovala společnosti Moravia Consult Olomouc naleznete v následujícím odkazu: 
https://datashare.szdc.cz/index.php/s/r12syJpTY0rjaY1/authenticate. Studie proveditelnosti „Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2. stavba“ je zabezpečen heslem, pro vstup použijte číslo jednací tohoto dokumentu, tedy 
39933. 

Ad 2) K bodu č. 2 Vám sdělujeme, že cena za pořízení výše uvedené studie je 970 800,00 v Kč bez DPH. 

Ad 3) K bodu č. 3 požadovaným cenám za pořízení jednotlivých podkladů pro proces posuzování vlivů 

záměru „Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 3. stavba“ na životní prostředí. Ceny za zpracování 

oznámení, dokumentace, jednotlivých příloh k oznámení a dokumentaci a za posudek 

prof. Ing. Vladimíra Lapčíka, Csc., Vám sdělujeme, že je naleznete v přiložené tabulce (viz příloha PDF).  

 

 

Mgr. Jakub Ptačinský 

ředitel odboru komunikace 
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