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Váš dopis zn  

Ze dne 21. srpna 2018 

Naše zn. 43537/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Mgr. František Chabičovský 

Telefon 972741736 

Mobil  

E-mail Chabicovsky@szdc.cz 

Datum 4. září 2018 

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

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 22. srpna 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

 poskytnutí sumáře skutečně provedených výkonů ve smyslu „Podmínek pro poskytování 
neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu SFDI určených na opravu a údržbu celostátních a 
regionálních drah s příslušností hospodaření SŽDC“, provedených při opravě železničního svršku a 
spodku v železniční stanici Praha-Libeň, kterou realizovala v období duben 2015 až duben 2016 
společnost Strabag Rail a. s., na základě dodatků č. 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 32, 
35, 36, 38, 39 a 44 k Rámcové smlouvě č. 645 350 006/2015.   

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a požadované sumáře, které 
k našim rukám postoupila organizační jednotka naší organizace, naleznete na následujícím odkazu:  
https://datashare.szdc.cz/index.php/s/pta4XFFNTWDRw0k . 

Postoupení cestou odkazu na uložená data volíme s ohledem na datovou velikost přílohy, pro případ 
možných technických problémů s přístupem k uvedeným datům, které nepředpokládáme, nás prosím 
obratem kontaktujte. 

 

 

 

 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

Vážený pan 

Mgr. Ing. Petr Lhotský 

VFH Vašíček a partneři s. r. o. 

advokátní kancelář 

Lidická 710/57 

602 00 Brno 
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