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Váš dopis zn.  

Ze dne 18. 1. 2018 

Naše zn. 14807/2018-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje Eliška Dvořáková  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 1. 2. 2018 

 

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, obdržela dne 18. 1. 2018 žádost o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž 
 (dále jen žadatel) žádá 
o poskytnutí následujících informací: 

seznam nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu je úřad. 
Jedná se mi o seznam k 31.12.2015 a k 31.12.2016 a k 31.12.2017 a to pouze v části České republiky a to 
nemovité věci nacházející se v  

 obci Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště a dále v 

 obci Kostelany nad Moravou, k.ú. Kostelany nad Moravou a dále v 

 obci Nedachlebice, k.ú. Nedachlebice. 

takto: 

 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje, seznam nemovitostí ve 
vlastnictví České republiky, se kterými SŽDC přísluší hospodařit a které se zároveň nacházejí v obci Staré 
Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obci Kostelany nad Moravou, k.ú. Kostelany nad Moravou, 
obci Nedachlebice, k.ú. Nedachlebice, naleznete v příloze tohoto dokumentu. Strojově čitelné verze Vám 
zasíláme na e-mailovou adresu. 

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. 

 
S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

 

Přílohy:  

Seznam NM_2015_2016_2017 

Vážený pan 
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