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Váš dopis zn  

Ze dne 18. května 2018 

Naše zn. 30461/2018-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 23. 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 Lhotský, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 18. května 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

 Z jakých zdrojů čerpala SŽDC finanční prostředky na rekonstrukci železniční stanice Praha-Libeň, 
kterou realizovala v období duben 2015 až duben 2016 společnost Strabag Rail a.s. na základě 
dodatků č. 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 39 a 44 k Rámcové 
smlouvě č. 645 350 006/2015. 

 V případě, že finanční prostředky na rekonstrukci železniční stanice Praha-Libeň poskytl Státní fond 
dopravní infrastruktury, žádám o poskytnutí informace, v rámci jaké stavby – akce byly tyto finanční 
prostředky poskytnuty. 

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

K první části žádosti Vám sdělujeme, že úhrada prací na základě zmíněné smlouvy byla učiněna ze zdrojů 
Státního fondu dopravní infrastruktury. Rádi bychom Vás upozornili, že se nejednalo o rekonstrukci, ale 
o opravné práce na železničním svršku a spodku, realizované na základě zmíněné smlouvy. 

K druhé části Vaší žádosti Vám sdělujeme, že na základě uzavřené rámcové smlouvy jsou vždy prováděny 
práce s cílem zabezpečit plynulý a bezpečný provoz železniční dopravní cesty. 

S pozdravem 

Bc. Kateřina Šubová 
ředitelka odboru komunikace 

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

VHF Vašíček a partneři s.r.o. 

Mgr. Ing. Petr Lhotský 

Opletalova 1284/37 

Praha 1 

110 00 

kopie: <lhotsky@vfh.cz> 

http://www.szdc.cz/

		2018-05-23T13:43:37+0200
	Ing. Tomáš Drvota




