
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz  1/2 

 

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  

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

Vážený pane Černý, 

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: 

 veškeré relevantní informace v souvislosti se zvažovanou realizací VRT vysokorychlostního 
železničního spojení na Drážďany, které by mohly mít vliv na obec Hovorčovice PSČ 250 64 a její 
okolí, zejména v jaké fázi se toto řízení nachází a v jakém časovém horizontu je nejen plánována 
realizace, ale jaká opatření musí být přijata a kdy, aby k předmětné realizaci mohlo vůbec mohlo 
dojít? 

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

O studii proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany, jsme Vás podrobně informovali již 
v dopisech čj. 10546/2017-SŽDC-GŘ-O27 ze dne 23. 2. 2017 a čj. 30111/2017-SŽDC-GŘ-O27 ze dne 21. 7. 
2017. S odkazem na již dříve podané informace se omezíme na popis aktuálního stavu zpracování. 

Studie proveditelnosti hledá přijatelná technická a provozní řešení / nové návrhy, která pak následně 
z mnoha úhlů pohledu hodnotí a porovnává. V tomto směru jsou nejvýznamnější hlediska ekonomické 
efektivity a územní průchodnosti, resp. projednatelnosti návrhu obecně. 

Zpracování Studie je v současnosti ve stádiu dokončené analýzy podkladů a návrhu koncepce technického 
a provozního řešení, probíhá zpracování přepravní prognózy. Dokončení Studie je naplánováno na začátek 
roku 2019. 

V rámci studie proveditelnosti se pro účely ekonomického hodnocení a postupů etapizace předpokládá se 
zahájením stavby k roku 2030. Vlastnímu návrhu postupů výstavby se v souladu s harmonogramem 
zpracování bude Studie teprve zabývat. 
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V rámci vstřícného a transparentního přístupu Vám touto cestou nabízíme možnost schůzky zástupců 
Spolku s našimi specialisty, kteří zpracování Studie vedou. Kontaktní osobou je v tomto případě Ing. Petr 
Provazník (email: provaznikp@szdc.cz, tel. 972 235 696).  
S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

v zastoupení 

Ing. Tomáš Drvota 

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