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Váš dopis zn  

Ze dne 17. května 2018 

Naše zn. 32015/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 1. června 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 Bodejčku, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 17. května 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

a) zpřístupnění údajů o dodavatelích, kteří podávali nabídky a o nabídkových cenách, které byly nabídnuty 
Vaší společnosti, event. O zpřístupnění záznamu/protokolu o otevírání nabídek, či jiného záznamu 
obsahujícího shora uvedené údaje; 

b) zpřístupnění zprávy o hodnocení nabídek; 
c) zpřístupnění výsledků posouzení podmínek účasti. 

 
1. „Zaměření a výpočet ŽBP a evidence staničníků TU1201, Okříšky - Jihlava - v km 170,0 - 200,0“ 
2. „Zaměření a výpočet ŽBP, zaměření a výpočet 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP TU 

1251, Moravské Budějovice - Jemnice - v km 0,3 - 21,0“ 
3. „Zaměření a výpočet ŽBP a zaměření a výpočet 3D osy koleje TU 2021, Velké Opatovice - Skalice 

nad Svitavou - v km 10,5 - 31,9“ 
4. „Zaměření a výpočet 3D osy koleje TU2051, Vranovice - Pohořelice - v km 0,3 - 8,7“ 
5. „Zaměření a výpočet ŽBP a zaměření a výpočet 3D osy koleje TÚ 2071, Žďár nad Sázavou - Nové 

Město na Moravě - v km 34,0 - 47,5“ 
6. „Zaměření a výpočet 3D osy koleje TU 2071, Bystřice nad Pernštejnem - Tišnov - v km 62,7 - 94,4“ 
7. „Zaměření a výpočet 3D osy koleje TU 2083, Boří Les - Lednice - v km 0,3 - 9,5“ 

8. „Mapování, TÚ 2201, Nezamyslice - Olomouc v km 62,6 - 99,9“ 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a požadované informace 
naleznete v přílohách tohoto vyřízení žádosti. Přílohy odpovídají bodům žádosti 1–8. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

v zastoupení Ing. Tomáš Drvota 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

OHLŽS, a.s. 

Ing. Hubert Bodejček 

manažer výrobní 

Burešova 938/17 

Brno 
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