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Váš dopis zn  

Ze dne 4. června 2018 

Naše zn. 34011/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

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 

Vážená paní Svobodová, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 4. června 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

 poskytnutí informace o plnění 6. dílčího plnění zhotovitele, sdružení společností Centrum pro 
efektivní dopravil, z.s. se sídlem náměstí Wilsona Churchilla 1800/2, Praha 3, 130 00 a EGIS RAIL, 
168-170 Avenue Thiers, 69455 Lyon Cedex 06 - Francie, ze smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 
E618-S-1542/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele 43/2016 ze dne 17.03.2017, na akci zpracování 
„Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha -Drážďany“, na základě které se 
zhotovitel zavázal k předání 6. dílčího plnění do 14 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Dle uzavřené 
smlouvy o dílo měl Zhotovitel v 6. dílčím termínu plnění předložit vyhodnocení připomínek k návrhu 
technického řešení a provozního modelu pro projektové varianty II. etapy a sestavit optimalizovaný 
návrh projektových variant II. etapy. Dovolujeme si Vás na základě InfZ požádat o sdělení, zda 
Zhotovitel plnil 6. dílčí termín řádně - tj. dodal plnění v požadovaném rozsahu -a včas v souladu se 
smlouvou o dílo specifikovanou výše. 

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

SŽDC jako Zadavatel od Zhotovitele převzala ke kontrole souhrnně 5. a 6. dílčí plnění. Rozsah tohoto dílčího 
plnění specifikuje platný Dodatek č. 2 ze dne 16. 3. 2018 uvedené Smlouvy o dílo. Po provedení kontroly 
obsahu předaného dílčího plnění bude zhotovitel v souladu s platnou SoD o jejím výsledku vyrozuměn. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

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

SUDOP PRAHA a.s. 

Markéta Svobodová 

Olšanská 2643/1a 

Praha 3 

130 00 
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