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Váš dopis zn  

Ze dne 28. 11. 2017 

Naše zn. 50428/2017-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum  

 

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, obdržela dne 28. 11. 2017 žádost o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž pan 
  (dále jen žadatel) 
žádá o poskytnutí následujících informací: 

Informace o rekonstrukci vlakového nádraží Příbram (okr. Příbram; kraj Středočeský) (datum započetí a 
dokončení, důvod rekonstrukce, cena rekonstrukce, atd.) 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a požadované informace 
naleznete níže.  

K Vaší žádosti týkající se rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Příbram Vám sdělujeme následující: 

Výpravní budova ve stanici Příbram byla ve špatném technickém stavu. Díky stáří a působení povětrnostních 
vlivů byla fasáda poškozená, otvorové výplně netěsné a na konci své životnosti. To samé se týkalo 
zámečnických konstrukcí, především pak pod krytým nástupištěm. Venkovní rozvody sítí na budově byly 
nevyhovující a veřejné toalety neodpovídaly dnešní době. 

Naopak střešní krytina na hlavní budově je, včetně krovu, je ve velmi dobrém technickém stavu, neboť 
v nedávné době proběhla její rekonstrukce. Rekonstrukce se taktéž týkala klempířských prvků, které jsou ve 
velmi dobrém stavu a jsou napojeny na původní litinové svody u země. Veřejné toalety jsou ve špatném 
stavu. Čekárna byla rekonstruována v roce 2002 a až na pár prvků opotřebení je v relativně dobrém stavu. 

Rekonstrukce objektu probíhá v časovém úseku od září 2017 do ledna 2018 společností STAV – TECH – 
CAR s.r.o. za cenu 8,9 mil Kč bez DPH. Během tohoto období projde výpravní budova opravou fasády 
vč. výměny otvorových výplní, klempířských a zámečnických konstrukcí, zabezpečovacích prvků, 
elektroinstalace, oznamovacích zařízení. Bude dodána instalace ochrany proti holubům, upraveny vstupy do 
objektu a zpevněné plochy včetně nového venkovního mobiliáře. Revitalizací projde také veřejné WC 
a drobných oprav se dočká také čekárna pro cestující. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup SŽDC podat dle ust. 
§ 16a InfZ stížnost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení, podáním učiněným u SŽDC. 
O stížnosti rozhoduje generální ředitel SŽDC. 

Mgr. Jakub Ptačinský 

ředitel odboru komunikace 

Vážený pan 
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