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Váš dopis zn  

Ze dne 12. července 2018 

Naše zn. 39163/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 24. července 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 12. července 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

1) Proč je polní cesta odbočující doleva ze silice č. 26 za Chotěšovem směrem ke Zbůchu vedoucí 
podél trati - viz vyznačení na obr. níže - zavezena zeminou a sutí? 

2) Bylo vydáno nějaké rozhodnutí, na základě něhož je výše uvedená cesta zavezena a kdo takové 
rozhodnutí vydal? 

3) Jaké jsou další plány s touto cestou, bude ponechána v tomto nepřístupném stavu, nebo bude nějak 
upravena a v jakém časovém horizontu? 

4) Pokud je plánována úprava této cesty (resp. úseku, který je v současné době zavezen), jaké úpravy 
se budou provádět, zda bylo nebo bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a v jaké finanční 
výši budou náklady na případnou úpravu této cesty? 

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

Informace požadované k žádosti se vztahují k pozemku pč. 944/1, který je ve vlastnictví správě SŽDC. Na 
tomto pozemku není evidována žádná polní cesta, jedná se o plochu přiléhající k výhybně Chotěšov, tedy 
tento prostor není možné využívat jako běžnou pozemní komunikaci, protože se jedná o místo souběhu 
s provozovanou dopravní cestou. Tento prostor je dlouhodobě trvale uzavřen mechanickou zábranou 
znemožňující jízdy vozidel, zejména z důvodu trvalého zavážení pozemku komunálním a jiným odpadem 
neznámým pachatelem. 

K jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující: 

ad 1) Uvedený pozemek je zavezen materiálem vyzískaným z investiční akce SŽDC – Uzel Plzeň, 3. stavba. 
Jedná se o dočasnou mezideponii materiálu na pozemku SŽDC. 

ad 2) I s ohledem na výše uvedené se jedná o využití pozemku ve správě SŽDC s ohledem na investiční 
činnost. 
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ad 3) a 4) Stav popsaný v úvodu poskytnutí informace bude trvat i nadále, SŽDC nepředpokládá jiné využití 
pozemku. Po ukončení činnosti zhotovitele zmíněné stavby bude pozemek uveden do původního stavu, ale 
z praktického hlediska s trvalým uzavřením přístupu, tedy ve stavu popsaným výše. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

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


