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Váš dopis zn  

Ze dne 25. dubna 2018 

Naše zn. 28525/2018-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 10. 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 Bodejčku, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 25. dubna 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

poskytnutí informace ve věci níže uvedených veřejných zakázek, a to v rozsahu: 
zpřístupnění údajů o dodavatelích, kteří podali 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; 
zpřístupnění zprávy o hodnocení nabídek; zpřístupnění výsledků posouzení podmínek účasti. Jedná se o tyto zadávací 
řízení na veřejné zakázky: 

1. "Zaměření a výpočet 3D os staničních kolejí a spojek, TÚ1891 /Přerov - Petrovice u Karviné/, žst. Polom, žst. 
Suchdol nad Odrou, žst. Studénka, žst. Jistebník, žst. Polanka nad Odrou, žst. Ostrava- Svinov, žst. Ostrava 
hl.n., žst. Bohumín-Vrbice, žst. Bohumín, žst. Dětmarovice, odbočka Závada, žst. Petrovice u Karviné" 

2. "Zaměření a výpočet 3D osy koleje TU 1271, Střelíce - Brno dolní nádraží - v km 142,3 - 151,0" 
3. "Zaměření a výpočet ŽBP a zaměření a výpočet 3D osy koleje TU 1611, Chotěboř - Hlinsko - v km 17,7-39,8" 
4. "Zaměření a výpočet ŽBP a zaměření a výpočet 3D osy koleje TU 1733, Vlastějovice - Světlá nad Sázavou - v 

km 20,1 - 47,7" 
5. "Zaměření a výpočet 3D osy koleje TU 1801, Počátky - Jihlava hl. n. - v km 48,2 - 92,9" 
6. "Mapování, TU1221, Havlíčkův Brod - Humpolec v km 1,0 - 24,7" 
7. "Mapování a evidence staničníků, TU1281, Moravské Bránice - Oslavany v km 1,6 - 9,5" 
8. "Mapování, TU2071, Veselíčko - Nové Město na Moravě v km 40,5 - 46,5" 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a požadované informace 
naleznete v přílohách tohoto vyřízení žádosti. 

S pozdravem 

Bc. Kateřina Šubová 
ředitelka odboru komunikace 

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

OHL ŽS, a.s. 

Vážený pan 

Ing. Hubert Bodejček 
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