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Váš dopis zn  

Ze dne 19. října 2018 

Naše zn. 52955/2018-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 19. října 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

1) Kdy bude prováděno Vámi připravované kácení dřevin v ochranném pásmu drah v katastru obce 
Petrovice u Karviné část Závada? 

2) Zda již byl o této činností vyrozuměn příslušný orgán ochrany přírody? 
3) Jak budou realizována protihluková opatření, pokud bude odstraněna tzv. zelená protihluková zeď. 

Případně jakým způsobem bude zvýšený hluk železniční dopravy kompenzován vlastníkům přilehlých 
nemovitosti? 

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

Informace požadované v bodě 1) a 2) naleznete v dokumentech, které Vám přikládáme do přílohy č. 1, 2 a 3. 

K bodu 3) Vám sdělujeme, že v dané oblasti neevidujeme žádný prokazatelný materiál (např. doklad 
o měření hlukové zátěže), který by prokazoval překročení hlukových limitů. Vegetace dokáže podle 
dostupných studií omezovat hluk pouze za velmi specifických podmínek, kdy jsou hustě a nepravidelně 
střídána všechna výšková patra a pás takto střídajících se rostlin a dřevin má hloubku nejméně 30 metrů. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

Přílohy 

1 – 20038/2018-SŽDC-OŘ OVA-OTR-Cio 

2 – 20041/2018-SŽDC-OŘ OVA-OTR-Cio 

3 – 20044/2018-SŽDC-OŘ OVA-OTR-Cio 
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