
1 / 1 

 

*crdux00iqe3a* 

CRDUX00IQE3A 
 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC 
Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc 

 
  

 
 
VÁŠ DOPIS ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON V OLOMOUCI DNE 
1. března 2022 MO-INF0010/22-3/Hn 

DUCR-16716/22/Hn 
Hauptová Aneta Ing. / +420 
972 741 315 (linka222) 

21. března 2022 

 

Věc :   Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Drážní úřad obdržel dne 1. března 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve svém dopise žádáte (cituji): „o sdělení informací, zda k následujícímu pozemku v kú Město 

Brno [610003], p.č. 272/23, případně stavby č.p. 272/23, jež je jeho součástí, je aktuálně vedeno 

nějaké stavební řízení u nadepsaného Drážního úřadu“. 

K Vaší žádosti Drážní úřad sděluje: 

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)  č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s odkazem na § 154 odst. 
1 písm. e) stavebního zákona, oslovil v předmětné věci vlastníka nemovitosti, kterým je Česká 
republika s právem hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha, IČ: 709 94 234. 

Dle vyjádření Správy železnic, státní organizace, zn. 5240/2022-SŽ-SSV ze dne 18. 3. 2022 
(cituji): „se nyní pracuje na projektové přípravě rekonstrukce nemovitosti na pozemku p.č. 272/23 

Brno – město. Součástí projektové přípravy byl i stavebně technický průzkum předmětné budovy 

včetně kopaných sond k základům budovy. Tyto práce byly již provedeny a žádná jiná činnost na 

předmětném objektu nyní neprobíhá“.  

S pozdravem 
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