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Váš dopis zn  

Ze dne 21. ledna 2019 

Naše zn. 5159/2019-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 31. 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 21. ledna 2019 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

1) Kolik zaměstnanců SŽDC v budově sídlí? Kolik z těchto zaměstnanců může být přesunuto na jinou 
lokalitu? 

2) Jsou v budově prostory, které jsou volné k pronájmu? 
3) Jsou v budově prostory, které jsou pronajaty? 
4) Má SŽDC v budově nějakou technologii, která je potřeba pro provoz železnice? Pokud ano, je 

možné tuto technologii přesunout jinam? 
5) Je budova prohlášena nějakým způsobem za památkově chráněnou? Je vedeno nějaké řízení 

o prohlášení za památku? 
6) Rozhodla SŽDC o rekonstrukci nebo opravě budovy? Pokud ano, je znám časový harmonogram? 
7) Rozhodla SŽDC o demolici budovy? Pokud ano, je znám časový harmonogram? 
8) Rozhodla SŽDC o jiné investiční akci týkající se této budovy? Pokud ano, je znám časový 

harmonogram? 
9) Rozhodla SŽDC o prodeji budovy? 
10) Je připravován projekt na rekonstrukci, opravu nebo demolici budovy? Pokud ano, je znám časový 

harmonogram? 

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

Ad 1) V budově v současné době pracuje 8 zaměstnanců v třísměnném provozu, které nelze přesunout. 

Ad 2) Ano, jsou. 

Ad 3) Ano, jsou. 

Ad 4) V budově jsou umístěna technologická zařízení sloužící pro zabezpečená provozuschopnosti 
železniční dopravní cesty a nelze je přesunout. 

Ad 5) Dosud ne. V současné době je na základě podnětu Národního památkového ústavu ČR vedeno řízení 
o vyhlášení výpravní budovy kulturní památkou. 
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Ad 6) Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrava-Vítkovice je zařazena v plánu investic schváleného 
Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR (dále jen CK MD). V současné době probíhá zpracování 
záměru projektu a od jeho schválení se bude odvíjet další postup. 

Ad 7) Ne, s ohledem na probíhající řízení o vyhlášení výpravní budovy kulturní památkou o tom ani 
neuvažuje. 

Ad 8) Ne, realizace celkové rekonstrukce je vázána na financování investiční akce ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. O tomto rozhoduje výše zmíněná CK MD. 

Ad 9) Ne 

Ad 10) Ne, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci je podmíněno schválením záměru projektu 
CK MD. 

S pozdravem 

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


