
 

Pelléova 7, 160 00 Praha 6, tel. 257 531 983, fax. 257 532 369 
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České dráhy, a.s. 
IČ: 709 94 226 
sídlem Nábřeží L. Svobody 1222,  
110 15 Praha 1 

 

Praha, 9. prosince 2008 

 
Věc:  žádost o poskytnutí informace podle zákon č.106/1999 Sb.   

 
Vážení, 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, si dovolujeme požádat Vás o poskytnutí informace obsahující  

 
(i) údaj o tom, zda v souvislosti s uzavřením smluv mezi společností České 

dráhy, a.s., IČ: 709 94 226, sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
a společností Masaryk Station Development, a.s., IČ: 271 85 842, se sídlem 
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 v souvislosti s využitím a zcizením pozemků a 
staveb Masarykova nádraží  v Praze (dále jen „Nemovitosti“) proběhlo jakékoli 
výběrové řízení, a v případě kladné odpovědi na tuto otázku též  

 
(ii) úplné znění protokolu z jednání komise/orgánu provádějícího výběr budoucího 

smluvního partnera ohledně využití a zcizení Nemovitostí a v případě záporné 
odpovědi na otázku sub (i) též  

 
(iii) údaj o tom, zda společnost Masaryk Station Development, a.s., IČ: 271 

85 842, se sídlem Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 byla jediným zájemcem o 
uzavření smluv ohledně využití a zcizení Nemovitostí, a v případě záporné 
odpovědi na tuto otázku též 

 
(iv) údaj o tom, na základě jakých kritérií byla jako smluvní partner ohledně využití 

a zcizení Nemovitostí vybrána právě společnost Masaryk Station 
Development, a.s., IČ: 271 85 842, se sídlem Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, a 
nakonec též 

 
(v) úplné znění Smlouvy o implementaci projektu uzavřené mezi společností 

České dráhy, a.s., IČ: 709 94 226, sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 
Praha 1 a společností Masaryk Station Development, a.s., IČ: 271 85 842, se 
sídlem Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 dne 29. srpna 2006.  

 
Pakliže máte námi vyžádané informace k dispozici v elektronické podobě, zašlete 
nám je, prosím, na emailovou adresu: pgrospic@pgrospic.cz. Jinak prosíme o 
jejich zaslání na níže uvedenou kontaktní adresu. 
 

Za poskytnutí informací předem děkujeme.  
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S pozdravem 

Mgr. Martin Kameník 

Oživení, o. s. 

 

kontaktní adresa: 

Pelléova 7 

160 00  Praha 6 

 

sídlo: 

Lublaňská 18 

120 00  Praha 2  

IČ: 67365353 

tel.: 257 531 983 

www.bezkorupce.cz 

 

Příloha: 

 - plná moc 

http://www.bezkorupce.cz/
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