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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V návaznosti na Vaši „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Žádost“), která
byla doručena dne 11. 5. 2018, ve které žádáte o poskytnutí informace, zda Státní fond
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) poskytl Správě železniční dopravní cesty, státní
organizace (dále jen „SŽDC“), finanční prostředky na rekonstrukci železniční stanice Praha –
Libeň, realizovanou v období duben 2015 až duben 2016, o jakou finanční částku se jednalo
a, pokud byla rekonstrukce železniční stanice Praha – Libeň rozdělena na menší stavební
zakázky, o specifikaci těchto zakázek, a na základě upřesnění Vaší Žádosti na základě naší
výzvy ze dne 15. 5. 2018, Vám SFDI sděluje, že uvedenou akci „Drobná údržba 2015 v
obvodu 1 ST Praha východ“ v rozpočtu SFDI neeviduje.
Pravděpodobně se jedná o akci charakteru oprav a údržby jakožto neinvestiční výdaj. Akce
tohoto charakteru jsou financovány z globální položky „SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy
a údržba“, ale členění na podrobnější podakce financované v rámci této globální položky
SFDI nesleduje. Možné je rovněž financování z položky „SŽDC celostátní a reg. dráhy opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží“, ale tato globální položka byla zařazena do
rozpočtu až v roce 2016. Asi se jedná o interní název „podakce“ SŽDC, na kterou mohly být
čerpány prostředky SFDI, ale také nemusely. Pro informaci uvádíme, že na globální položku
„SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba“ čerpala SŽDC v roce 2015 z rozpočtu SFDI
částku 11,1 mld. Kč a v roce 2016 pak 12,75 mld. Kč. Doporučuji se s uvedeným dotazem
obrátit přímo na SŽDC, která by měla být schopna požadované odpovědi poskytnout.
Pro úplnost se uvádí, že poskytovaná informace je doprovodnou informací ve smyslu § 3
odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem
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