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Váš dopis zn  

Ze dne 8. ledna 2019 

Naše zn. 2353/2019-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 15. ledna 2019 

 
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 8. ledna 2019 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
ve které požadujete následující: 

 Budou v úseku železniční trati Bohumín - Přerov v km 204,530 - 204,630 prováděny v roce 2019, 
2020 či 2021 jakékoli opravy, rekonstrukce, stavební či jiné práce? 

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

V současné době probíhá příprava stavby rekonstrukce traťového úseku v úseku žst. Lipník nad Bečvou 
(mimo) – žst. Drahotuše (mimo), spočívající v kompletní rekonstrukci železničního svršku, sanaci vybraných 
úseků železničního spodku, rekonstrukci vybraných mostů, zabezpečovacího zařízení a všech dalších 
součástí železniční dráhy. Součástí této rekonstrukce je i Vámi uvedený úsek v km 204,530–204,630, 
kterého se týkají všechny výše uvedené stavební práce. Navíc ve Vámi uvedeném úseku se nachází 
nestabilní svah náspu, který nebyl řešen modernizací tratě provedenou v letech 1999–2001 a který bude 
v rámci této stavby kompletně sanována a tím bude zajištěna jeho stabilita. Předpokládaná doba realizace 
této stavby je v letech 2021–2022. 

Zároveň upozorňujeme, že kromě této významné akce na železnici mohou probíhat i běžné údržbové práce, 
které nemusí být předem naplánované. V souvislosti se zmíněným geotechnickým průzkumem se však 
domníváme, že jste Vaší žádostí požadoval výše uvedené. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

Vážen  
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