Vážený pane inženýre,
k Vašim dotazům dle zákona 106/1999 Sb. (InfZ) 1. Poskytněte prosím průběh jízdy ze sledovacího
zařízení spoje linky č. 391 dne 9.2.2018, který dle JŘ měl odjíždět ze zastávky Úvaly, Radlická čtvrť v
16:12 směr Nádraží Klánovice.
2. Z průběhu jízdy prosím potvrďte či vyvraťte, zda bus identifikovaný v bodě 1 odjel z dotčené
zastávky v daném směru v povolené toleranci v souladu s JŘ. Vzhledem k tomu, že jsem dorazil na
zastávku přesně v 16:11, a cestou k ní potkal vystoupivší cestující jdoucí od zastávky, přičemž spoj již
dále nepřijel, usuzuji, že bus odjel ze zastávky výrazně dříve než podle JŘ.
3. Žádám o sdělení, zda a jak bude tato situace vzniklá na zastávce Úvaly, Radlická čtvrť řešena, zda
bude postižen sankcí dopravce za neplnění JŘ a jakou výší.
4. Žádám o sdělení, z kolika dalších zastávek ve směru Nádraží Klánovice tento spoj odjel mimo
povolenou toleranci a zda bude taktéž za toto udělen případný postih.
Vám sdělujeme:
Ad 1)
Průběh jízdy zasíláme přílohou mailu.
Ad 2)
Uvedený spoj odjel ze zastávky Úvaly, Radlická čtvrť v čase 16:10:21. Dopravci na základě Vašeho
podnětu byla udělena sankce za předčasný odjezd z této zastávky ve výši 375,- Kč.
Ad 3)
Viz. bod Ad 2)
Ad 4)
Uvedený spoj v další části trasy jel již dle jízdního řádu a žádná další sankce nebyla vůči dopravci
uplatněna.
S pozdravem

-----Original Message----From: •••••••••
Sent: Friday, February 09, 2018 6:09 PM
To: ROPID SEK
Subject: 01010/18 Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb.
Dobrý den,
žádám tímto o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v této věci:
1. Poskytněte prosím průběh jízdy ze sledovacího zařízení spoje linky č. 391 dne 9.2.2018, který dle JŘ
měl odjíždět ze zastávky Úvaly, Radlická čtvrť v 16:12 směr Nádraží Klánovice.
2. Z průběhu jízdy prosím potvrďte či vyvraťte, zda bus identifikovaný v bodě 1 odjel z dotčené
zastávky v daném směru v povolené toleranci v souladu s JŘ. Vzhledem k tomu, že jsem dorazil na

zastávku přesně v 16:11, a cestou k ní potkal vystoupivší cestující jdoucí od zastávky, přičemž spoj již
dále nepřijel, usuzuji, že bus odjel ze zastávky výrazně dříve než podle JŘ.
3. Žádám o sdělení, zda a jak bude tato situace vzniklá na zastávce Úvaly, Radlická čtvrť řešena, zda
bude postižen sankcí dopravce za neplnění JŘ a jakou výší.
4. Žádám o sdělení, z kolika dalších zastávek ve směru Nádraží Klánovice tento spoj odjel mimo
povolenou toleranci a zda bude taktéž za toto udělen případný postih.

Děkuji za odpověď na tento email.

Detail spoje

MPV, 13.02.2018 13:23

Detail spoje 100391/32
vůz 9225 # na oběhu 211/37
9. 2. 2018

Zastávka
Úvaly,,Žel.st.
Úvaly,,Radlická čtvrť
Dobročovice
Květnice
Květnice,,Rozc.
Květnice,,Za Mlýnem
Květnice,,Na Ladech
Praha,,Sídliště Rohožník
Praha,,Rohožnická
Praha,,Zbyslavská
Praha,,Sudějovická
Praha,,Hulická
Praha,,Nádraží Klánovice

Čas JŘ
Čas skut.
16:04
16:04:22
16:12
16:10:21
16:15
16:15:07
16:17
16:17:28
16:18
16:18:37
16:20
16:19:43
16:22
16:22:15
16:25
16:25:09
16:26
16:26:06
16:27
16:27:06
16:28
16:28:23
16:29
16:30:22
Příj. 16:31 Příj. 16:31:59

OK
předjetí
OK
OK
OK
předjetí
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Odchylka
0 min. 22 s
-1 min. 39 s
0 min. 07 s
0 min. 28 s
0 min. 37 s
-0 min. 17 s
0 min. 15 s
0 min. 09 s
0 min. 06 s
0 min. 06 s (kopie)
0 min. 23 s
1 min. 22 s
0 min. 59 s

Provozní změna
Celý spoj jede vůz 9225 místo 9140
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