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         V Praze dne 21.8.2018 
 

 
Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 
 
V souladu se zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí kopie 

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. 

 
Žádostí podle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsem požádal Státní fond 

dopravní infrastruktury o poskytnutí kopie 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“, které předložil příjemce 
prostředků SŽDC v souvislosti s akcí oprava železničního svršku a spodku v železniční stanici Praha-
Libeň.  

SFDI na tuto odpověděl, že: „SFDI nesleduje v rámci financované neinvestiční globální položky 
„SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba“ členění na jednotlivé zakázky. Toto členění je 
sledováno přímo správcem dané infrastruktury, kterým je SŽDC.“ 

Z uvedeného důvodu se obracím s výše uvedenou žádostí o poskytnutí informací na SŽDC. 
 
Údaje dle § 14 odst. 2 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 
povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
název žadatele: VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář 
IČO: 29307601 
adresa sídla: Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno 
adresa žadatele pro doručování: Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 
 
S pozdravem 

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář 
Mgr. Ing. Petr Lhotský, prokurista 

Elektronicky
podepsal(a) Petr
Lhotský
Datum:
2018.08.21
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