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Váš dopis zn  

Ze dne 7. května 2018 

Naše zn. 29246/2018-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 15. května 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. května 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující ve vazbě na jednání Centrální komise ministerstva dopravy: 

 Žádám tímto o informaci, zda jmenovaná komise v případě železničního úseku Hranice na Moravě - 
Milotice nad Bečvou již rozhodla. Konkrétně mě zajímá, jestli je skutečně schválena varianta 
vybudování novostavby přeložky trati z Hranic n. M. do Milotic n. Bečvou a jaký bude osud 
dosavadní žel. trati na tomto úseku. 

Po posouzení Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vaše žádost nesplňuje zákonem stanovené náležitosti, tedy 
uvedení Vašeho data narození a adresu trvalého bydliště, což Vám jako žadateli ukládá § 14 odst. 2 InfZ. 
V rámci vstřícného úřadu po Vás nežádáme doplnění žádosti, protože Vámi provedené nedostatky nebrání 
procesnímu vyřízení, neboť informaci Vám můžeme sdělit i mimo režim InfZ na běžný dotaz. 

SŽDC připravuje komplexní modernizaci trati Hranice na Moravě – Horní Lideč. Za tímto účelem byla 
zpracována a projednána na ministerstvu dopravy studie proveditelnosti předmětné trati. Na základě 
rozhodnutí ministerstva dopravy bude v nejbližší době zadána aktualizace této studie. Aktualizace prověří 
a porovná varianty technického řešení úseku Hranice na Moravě – Milotice nad Bečvou, tedy modernizaci ve 
stávající trase, a vybudování přeložky. Dokončení aktualizace studie proveditelnosti a následné rozhodnutí 
Centrální komise ministerstva dopravy o zvolené variantě předpokládáme v průběhu roku 2019. 

S pozdravem 

Bc. Kateřina Šubová 
ředitelka odboru komunikace 

v zastoupení Ing. Tomáš Drvota 
vedoucí oddělení komunikace s veřejností 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

Vážen  
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