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1881/SFDI/331035/11126/2016 Ing. Miroslav Balík
+420266097357

Praha dne
14.9.2016

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na „Žádost č. 15 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., a to
dosavadní náklady za přípravu stavby s názvem „Přestavba železničního uzlu Brno“, a to do
9 . 9. 2016“ (dále jen Žádost), podanou dne 12. 9. 2016 elektronicky, sděluje Státní fond
dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) následující.
Akce „Přestavba železničního uzlu Brno“, vedená pod evidenčním číslem 3273215102, byla
financována z rozpočtu SFDI v letech 2003 a 2004 s celkovým čerpáním 899 487,24 Kč.
Jednalo se o náklady na přípravu akce. Ještě v roce 2004 došlo k rozdělení této jmenovité
akce na tři stavby, a to na akci „Brno – 1. část odstavného nádraží 1. etapa“, vedenou pod
evidenčním číslem 3273215103, akci „Železniční uzel Brno 1. část osobního nádraží“,
vedenou pod evidenčním číslem 3273215108 a akci „Železniční uzel Brno modernizace
průjezdu a I. část osobního nádraží“, evidovanou pod číslem 3273215109. Pro upřesnění
uvádíme, že akce č. 3273215109 byla v letech 2005 až 2007 vedena pod názvem
„Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu“ a v roce 2008 byla do této akce začleněna
akce č. 3273215108 „Železniční uzel Brno 1. část osobního nádraží“, přičemž akce č.
3273215109 byla přejmenována na „Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část
osobního nádraží“. Akce č. 3273215108 již dále nebyla financována. Jako jediná z výše
uvedených byla realizována stavba č. 3273215103 „Brno – 1. část odstavného nádraží
1. etapa“ coby první etapa přestavby železničního uzlu Brno, a to s celkovým čerpáním
finančních prostředků ve výši 2 953 621 286,98 Kč. Ostatní akce jsou nebo byly pouze ve
stádiu příprav a jejich realizace dosud nezapočala. V tabulce níže uvádíme stav čerpání
finančních prostředků těchto akcí z rozpočtu SFDI a časový údaj čerpaných finančních
prostředků:

ev. č.
3273215102

3273215103

3273215108

Název akce
Přestavba
železničního
uzlu Brno
Brno – 1. část
odstavného
nádraží 1.
etapa
Železniční uzel
Brno 1. část
osobního
nádraží

Roky
financování

Čerpané
prostředky (Kč)

2003, 2004

899 487,24

2004-2010

2 953 621 286,98

2005-2007

49 632 527,94

Druh
nákladů

Stav

příprava

rozdělena

příprava +
realizace

ukončena

příprava

sloučena
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3273215109

Železniční uzel
Brno
modernizace
průjezdu a I.
část osobního
nádraží

2005-2016

510 404 271,11

Celkem

příprava

v přípravě

3 514 557 573,27

Vzhledem k tomu, že SFDI v minulosti nesledoval rozdělení nákladů na přípravu či realizaci,
nelze s úplnou přesností sdělit, jak velké finanční prostředky byly použity při dosavadní
přestavbě železničního uzlu Brno na přípravu. Jak uvádíme výše, dokončena byla pouze
akce č. 3273215103, ostatní akce byly spojeny či zrušeny a dále jsou sledovány pod jedinou
akcí v přípravě, pod č. 3273215109.
V případě detailních údajů o dosavadních nákladech na přípravu výše uvedené stavby SFDI
doporučuje obrátit se přímo na investora těchto akcí, Správu železniční dopravní cesty, s.o.
Pro úplnost se uvádí, že tato informace je doprovodnou informací ve smyslu § 3 odst. 6
zákona č. 106/1999 Sb.
Jako přílohu předkládáme přehledy čerpání finančních prostředků k jednotlivým výše
jmenovaným akcím.

S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů

Příloha: dle textu

RNDr. Miroslav Patrik
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
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