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Váš dopis zn  

Ze dne 7. 2. 2018 

Naše zn.  

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 12. 2. 2018 

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane  , 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 7. 2. 2018 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete následující: 

„a) na základě jakého dokumentu byla zastávka zařazena do jízdního řádu. Ve smyslu dokumentu, který 
prokazuje fyzickou existenci zastávky, resp. předpoklad existence zastávky v předpokládané platnosti výše 
uvedeného jízdního řádu. 
b) vzhledem k tomu, že osobní vlaky na trati jsou provozovány v systému veřejné služby, prosím o zaslání 
žádosti (dokumentu), kterým provozovatel osobních vlaků žádá o přidělení/provoz vlaků na trati 321 v úseku 
z Ostravy-Svinova do Ostravy-Vítkovic a opačně pro jízdní řád platný od 10.12.2017 (počty vlaků, časový 
grafikon apod.). 

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

K bodu a) Vám sdělujeme, že zastávka Ostrava-Zábřeh byla formálně ustanovena rozhodnutím Drážního 
úřadu o jejím názvu č.j. DUCR-23346/17/Sr s platností od začátku platnosti jízdního řádu 2017/2018. V rámci 
projednání Návrhu jízdního řádu 2017/2018 SŽDC s Moravskoslezkým krajem, KODISem a dopravcem ČD, 
a.s, které se konalo 24. 7. 2017, bylo dohodnuto a v zápisu z jednání uvedeno, že s ohledem na možnost 
vybudování zastávky ještě před koncem roku 2018, zastávka bude již zapracována do jízdního řádu 
2017/2018 trati 321 se zastavením všech osobních vlaku a s inkriminovanou poznámkou. K aktuálnímu 
stavu příprav realizace zastávky Vám nad rámec Vaší žádosti sdělujeme, že územní řízení k této stavbě bylo 
do vypořádání připomínek k navrženému řešení přerušeno. 
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K bodu b) Vám sdělujeme, že Všechny vlaky do jízdního řádu jsou u SŽDC, s.o. objednány dopravcem ČD, 
a.s. přímo prostřednictvím informačního systému Kango, nikoliv formou písemného dokumentu. V příloze 
Vám poskytujeme výpis z tohoto systému, d´kde časové polohy a kalendář jízdy jsou přímo zřejmé z této 
sestavy a tyto a další podrobné údaje jsou také veřejně dostupné v tabulkách jízdního řádu tratě 321 na 
www.szdc.cz 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

v zastoupení 

Ing. Tomáš Drvota 

vedoucí oddělení komunikace s veřejností 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

PŘÍLOHA 

Výpis objednávky vlaků, zast. Ostrava-Zábřeh 


