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Věc: Připomínky k Pravidl ům převodu vybraných železni čních drah 

v majetku státu (s nímž má právo hospoda řit Správa železni ční 
dopravní cesty, státní organizace) na nové nabyvate le 

 
Vážený pane/paní, 
 
Po prostudování Vámi zaslaných výše uvedených pravidel Vám sděluji následující 
připomínku: 
 
Návrh pravidel pro převod vybraných železničních drah neřeší postup, kdy z jakéhokoliv 
důvodu (povodně apod.) již došlo ke zrušení železniční dráhy a jsou: 

a) uzavřeny nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní s veřejnoprávními 
subjekty pro budoucí výstavbu cyklostezek, 

b) je jednáno o případném smluvním vztahu na zrušené železniční tratě pro budoucí 
výstavbu cyklostezek. 

 
Do pravidel pro převod vybraných železničních drah by měla být uvedena podmínka, že 
vláda ČR projedná také možnost bezúplatného převodu na obec či svazky obcí u již 
zrušených železničních tratí a přehodnotí stávající uzavřené smlouvy o budoucích 
smlouvách kupních mezi budoucím nabyvatelem a SŽDC. Argumentem pro tuto podmínku je 
skutečnost, že výstavby cyklostezek jsou výstavbou ve veřejném zájmu a jejich realizace je 
vysokou finanční zátěží pro svazky obcí, resp. obce na jejímž katastrálním území bude 
cyklostezka vybudována. 
 
Dále je nutné uvést, že již uzavřené nájemní smlouvy mezi obcemi a SŽDC byly uzavřeny 
v době, kdy nebyly platná žádná pravidla týkající se jejich převodů a obce jsou povinné 
hledat řešení pro likvidaci brownfields na jejich území. Tyto nevyužívané stavby přinášejí  
rizika, která při nedostatku finančních prostředků SŽDC na údržbu zrušených tratí ohrožují 
majetek a zdraví obyvatel dotčených území.  
  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

…………………………………. 
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Přílohy:  Příloha č.1 – CD zadávací dokumentace 
    


