
	

	

Podatelna generálního ředitelství SŽDC 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

 
V Brně dne 23. 10. 2017 
 
 

 
Žadatel: TOMI stavebniny s.r.o., IČ: 293 01 092 
  se sídlem Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72428 
 

právně zastoupena Mgr. Roberte Scigielem, advokátem Scigiel & Partners, advokátní kancelář 
s.r.o., se sídlem Ptašínského 311/8, 602 00 Brno, ID DS: gc3gfi6 
 

 
Věc:  Žádost o informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
 
Příloha: 

- plná moc advokáta 
 

 
Vážení, 
 
dne 29. 7. 2016 uzavřela Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „Objednatel“) se společností STRABAG Rail a.s., IČ: 254 29 949, se sídlem 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „Zhotovitel“) Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
s názvem zakázky „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ (dále jen „Smlouva“) 
 
Jedním ze subdodavatelů Zhotovitele dle uzavřené Smlouvy byla a stále je společnost SILUETTE s.r.o. – organizační 
složka, IČ: 294 40 971, se sídlem Návsí 1029, 739 92 Návsí (dále jen „Subdodavatel“), která měla zajišťovat 
obsah subdodávky v rozsahu železničního spodku v úseku Vladislav – Třebíč – Borovina, pozemních objektů, 
mostních objektů a potrubního vedení. Na tyto subdodávky čerpal Subdodavatel stavební materiál od našeho 
klienta, společnosti TOMI stavebniny s.r.o., IČ: 293 01 092, se sídlem Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč (dále 
jen „Klient“), a to na základě uzavřené rámcové Kupní smlouvy č. TR 69/2016 ze dne 3. 8. 2016.  
 
V rámci výše uvedeného smluvního vztahu mezi Klientem a Subdodavatelem došlo k prodlení Subdodavatele 
s hrazením jednotlivých dodávek zboží, a to v momentální celkové výši 163.125,84 Kč. 
 
Vzhledem k výše uvedeným komplikacím Vás žádáme v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zaslání jak Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
s názvem zakázky „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ ze dne 29. 7. 2016, tak i o zaslání 
Subdodavatelské smlouvy uzavřené mezi společností STRABAG Rail a.s. a společností SILUETTE s.r.o. 
– organizační složka, a to v zákonem stanovené 15ti denní lhůtě od doručení žádosti. 
 
S úctou, 
 



	

	

 
 
TOMI stavebniny s.r.o. 
Mgr. Robert Scigiel, advokát v plné moci 
Scigiel & Partners, advokátní kancelář s.r.o. 

 
            

 


