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Váš dopis zn  

Ze dne 10. října 2018 

Naše zn. 51841/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 17. října 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 10. října 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

 zda-li SŽDC má v plánu ve stanici Děčín hl. nádraží zavést eskalátory tak, jak je to tomu na jiných 
moderních nádražích? Současný stav je velmi nevyhovující, nádraží, které se označuje jako 
„Nádraží národního parku České Švýcarsko“ nyní disponuje pouze výtahy, které jsou značně 
znečištěné, zapáchají a ovládací tlačítka způli nefungují. Jak bude SŽDC řešit tuto situaci. 

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

Ve výše uvedené věci sdělujeme, že v současné době se v žst. Děčín hl. n. neplánuje vybudovat eskalátory. 
K danému uvádíme, že taková instalace by si vyžádala rozsáhlejší stavební úpravy, a sice minimálně 
přebudování podchodu, a to z důvodu malé šířky ostrovních nástupišť. 

Zmínku o funkčnosti a funkci výtahů ve stanici Děčín hl. n. kvalifikujeme jako stížnost a vedeme samostatně 
pod eč. 501379 a vyjádření k této věci Vám bude odesláno odděleně. 

S pozdravem 
 
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

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

Vážen  
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