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Váš dopis zn  

Ze dne 31. května 2018 

Naše zn. 34002/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 13. června 2018 

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

Vážen , 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 31. května 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

1) Studie, kterou si SŽDC nechalo vypracovat na stav výtoňského železničního mostu v Praze. 
2) Návrhu způsobu řešení nového mostu 
3) Přehled prováděných údržbových prací v posledních letech. 

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

K bodu 1) Vám přikládáme technickou zprávu pro stavební objekt rekonstrukce železničních mostů pod 
Vyšehradem, ve které jsou k dispozici výsledky všech provedených průzkumů a zkoušek. Jedná se 
o technickou zprávu zpracovávanou v rámci přípravy DÚR na rekonstrukci železničních mostů pod 
Vyšehradem dle původního zadání, tedy rekonstrukce stávající nosné konstrukce. Na základě doporučení 
projektanta, obsaženém v této technické zprávě, prověřuje momentálně SŽDC možnost jiného technického 
řešení v důsledku nutnosti výměny téměř dvoutřetinového počtu ocelových nosných konstrukcí mostu (viz 
Ad 2). 

K bodu 2) sdělujeme, že návrh způsobu řešení nových ocelových konstrukcí je momentálně zpracováván 
a jeho výsledná podoba bude záviset na výsledcích projednání s dotčenými orgány státní správy 
a samosprávy, zejména s orgány památkové péče. 

  

Vážen  

  

  

  

  

e-mail: < > 

http://www.szdc.cz/


 

  

  2/2 

 

K bodu 3) sdělujeme: 

2000 – čištění ložisek, oprava podlah, výměna ochranných plechů, oprava zábradlí, 2003 – oprava prasklin 
stěny podélníku, nátěr nových částí OK, 2007 – čištění konstrukce, 2008 – čištění konstrukce, oprava 
podlahových plechů, 2008 – částečná výměna mostnic, 2009 – oprava podlah, 2011 – částečná výměna 
mostnic, oprava zábradlí, 2017 -–čištění konstrukce 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

v zastoupení Ing. Tomáš Drvota 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
 
PŘÍLOHA – technická zpráva pro stavební objekt rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem  


