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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V návaznosti na 6 Vašich „Žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Žádost“), které
byly doručeny dne 27. 12. 2019, ve kterých žádáte o předání kopií dokumentů, které
dokládají investiční záměry a jejich náklady Vámi požadovaných akcí na silnici I/43, Vám
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) sděluje k „Žádostem“
1. I/43 Svitávka – Staré Město – přeložka silnice I. třídy s MÚK v nové trase dle ZÚR JMK,
č.j.: 18155/2019
2. I/43 výstavby obchvatů a úpravy trasy nerealizované do roku 2030 – obchvaty silnice I.
třídy, č.j.: 18157/2019
3. I/43 Kuřim – Svitávka – přeložka silnice I. třídy s MÚK v nové trase dle ZÚR JMK, č.j.:
18158/2019,
4. I/43 D1 – Kuřim – přeložka silnice I. třídy s MÚK v nové trase ZÚR JMK, č.j.: 18159/2019
5. I/43 přeložka v nové trase dle ZÚR JMK Jihomoravského kraje (D1-D35) – změna trasy
silnice I. třídy dle územního plánu Jihomoravského kraje, č.j.: 18160/2019
6. č.j.: 18156/2019
a) I/43 zkapacitnění silnice I. třídy
b) I/43 MÚK Lipůvka
c) I/43 MÚK Kuřim – východ
d) a I/43 MÚK Podlesí,
následující: Požadované informace v bodech 1. – 5. a 6 a) SFDI nemá a ani není povinen je
mít a žádný právní předpis ani SFDI neukládá povinnost si takové informace obstarat a
poskytnout je žadateli. Pro úplnost se uvádí, že poskytovaná informace je doprovodnou
informací ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
K bodu 6 b), c) a d) SFDI poskytuje v příloze požadované informace.
S pozdravem
Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů
Příloha: dle textu
Spolek „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a
Jinačovicích“
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