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Váš dopis zn  

Ze dne 31. července 2018 

Naše zn. 41010/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 7. srpna 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 Nevole, 

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

 informaci týkající se projektu pod číslem 2015-CZ-TMC-0238-M. Námi dotazovaná část projektu se 
týče úseku v Kralupech nad Vltavou. Dle nám dostupným informacím by zde měl v budoucnu 
vzniknout silniční podjezd. Dle platného územního plánu se naše parcela nachází v zóně SM2. Tedy 
v zóně vyhrazené pro budoucí podjezd. Chtěli bychom se dotázat, zda je silniční podjezd součástí 
tohoto projektu, popřípadě jiného projektu SŽDC, a pakliže ano, v jakém stavu se projekt nachází, či 
zda bude realizován, popřípadě termín budoucí realizace stavby. 

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

Projekt 2015-CZ-TMC-0238-M „ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín“, na nějž se dotazujete, je čistě 
technologický a obsahuje zřízení evropského železničního vlakového zabezpečovacího zařízení. Součástí 
tohoto projektu nejsou žádné nové stavební objekty, tedy ani rušení přejezdů. 

V současné době začíná SŽDC připravovat novou stavbu „Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou“. Její náplň 
není dosud stabilizovaná, nebyla zadána ještě ani dokumentace pro územní řízení. V přípravě bude rovněž 
prověřována možnost a účelnost zrušení a náhrady přejezdu P2394 přes otvovicko-předměstské zhlaví 
stanice na ulici Poděbradově, resp. III/10147. Bližší údaje dosud nemáme k dispozici. K realizaci této stavby 
nedojde před rokem 2023. Dokumentace stavby bude standardně projednávána podle zákona 183/2006 Sb., 
tedy i s vlastníky dotčených pozemků. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

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

Archicon plus, sdružení podnikatelů 

Ing. arch. Milan Nevole 

Na Dolinách 150/4 

Praha 4 

147 00 
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