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Váš dopis zn  

Ze dne 12. října 2018 

Naše zn. 52994/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 25. 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 12. října 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

 Nyní se v Ostravě budují na Výškovické ulici nové mosty, jeden z nich i přes "polaneckou spojku", v jehož 
blízkosti se má budovat nová zastávka Ostrava Zábřeh. Ta je na trati 321 už v letošním jízdním řádu s 
poznámkou "otevřena ode dne vyhlášení". 

 Nedávno jsem po dlouhé době jel vlakem ze Studénky na letiště v Mošnově. Udivila mne snad čtyři metry 
vysoká protihluková stěna, chránící prostor luk v místě, kde kdysi měla vagonka zkušební kolej. 

 Asi před měsícem zmizel ze 3. nástupiště žst. Praha Smíchov stánek s občerstvením. Cestující si tam 
mohli nakoupit cestou k vlaku nebo při odchodu od vlaku, aniž by vyžadovali prostor pro konzumaci. 
a) zda projekt zastávky Ostrava Zábřeh je koordinován s přestavbou mostu nad tratí 
ba) kdo požadoval vybudování protihlukové zdi ve Studénce, 
bb) proč jsou chráněny proti hluku často zaplavované louky ve Studénce na vnější straně oblouku, 

odklánějícího trať 325 na Kopřivnici od trati 270 na Přerov, 
ca) proč byl odstraněn ze 3. nástupiště žst. Praha Smíchov stánek s občerstvením, 
cb) jaký měla SŽDC roční příjem z umístění tohoto stánku, 
cc) jaké náklady s odstraněním stánku měla letos SŽDC, 
cd) pokud bylo nutné stánek odstranit, z jakých důvodů bylo třeba stánek odstranit, nebo 
ce) zda to požadoval nějaký subjekt, 
cf) jakou náhradu nyní kde má veřejnost za tam poskytované služby, a 
cg) jsou nyní možné služby v přibližně stejné úrovni cenové a stejně rychle dostupné? 

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

K bodu a) Vám sdělujeme, že příprava a realizace námi připravované stavby je ve všech stupních 
dokumentace koordinována s ostatními stavbami v řešené lokalitě od fáze přípravy až po samotnou 
realizaci, včetně Vámi uváděné stavby. 

K bodu ba) a bb) Vám sdělujeme, že důvod výstavby obou protihlukových stěn vyplynul z podmínky 
a požadavku Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří. Uvedená lokalita je kromě CHKO také součástí 
soustavy Natura 2000, konkrétně Ptačí oblasti Poodří. 

Vážen  
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Předmětem ochrany je zde několik ptačích druhů a jejich biotopů. V rákosině, nacházející se v oblouku mezi 
tratěmi, bylo přírodovědným průzkumem potvrzeno hnízdění chráněného motáka pochopa a Správa CHKO 
požadovala výstavbu protihlukových stěn na obou uvedených místech. V tomto případě ne primárně jako 
ochranu proti hluku ze železnice, ale proti pronikání světla ze světlometů vlakových souprav. Tato podmínka 
je součástí Stanoviska EIA, které je závazné pro další navazující řízení a je stavebním úřadem převzato do 
územního povolení. 

K bodu ca) Vám sdělujeme, že stánek byl odstraněn z důvodu jeho technického stavu a veškeré služby, 
které poskytoval tento stánek, jsou poskytovány ve výpravní budově železniční stanice. 

K bodu cb) Vám sdělujeme, že se jednalo o částku 10 500 Kč bez DPH měsíčně. 

K bodu cc) Vám sdělujeme, že SŽDC s tímto odstraněním neměla žádné externí náklady, byl odstraněn jen 
vlastními kapacitami. 

K bodu cd) Vám sdělujeme, že stánek byl odstraněn na základě faktu z bodu ca), to znamená, že tyto služby 
jsou poskytovány koncepčně ve výpravní budově. 

K bodu ce) Vám sdělujeme, že nepožadoval. 

K bodu cf) a cg) Vám sdělujeme, že veškeré služby jsou poskytované ve výpravní budově. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 


