From: ********
Sent: Saturday, October 05, 2019 11:15 AM
To: ROPID SEK <ropid@ropid.cz>
Subject: Žádost dle zákona 106/1999 sb.

Dobrý den,
podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen Zákon), podávám
žádost o sdělení následující informace, a to v takovém rozsahu, v jakém je vám dostupná:
A) Seznam prokázaných výpadků (neodjetých spojů) u společností DPP a Arriva City za období od 1. září.
B) Informace, jakým způsobem plánujete zveřejňovat informace o neodjetých spojích, které DPP na rozdíl
od ostatních dopravců nezveřejňuje.
C) Informace, jak plánujete omezit následky personálních krizí (např. omezení jízdních řádů).
Informace nemusí být omezeny pouze na požadované případy, pokud zašlete takový soubor informací, z
něhož je tyto případy možno vytřídit.
Veškerou korespondenci prosím zasílejte v souladu s § 14 odst. 2 Zákona výhradně na e-mail ********.
Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.
S pozdravem,

********

From: ********
Sent: Friday, October 18, 2019 3:07 PM
To: ********
Cc: ROPID SEK <ropid@ropid.cz>
Subject: 07272/19 Žádost dle zákona 106/1999 sb.
Vážený pane ********,
k Vašemu dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Vám sdělujeme:
A) Seznam prokázaných výpadků (neodjetých spojů) u společností DPP a Arriva City za období od
1. září.
Naše organizace shromažďuje informace o neodjetých spojích průběžně, nicméně jejich
seznam, který by bylo možné zaslat, vzniká až po jejich kontrole, tak jak výpadky
zpracováváme pro ekonomické výkazy veřejných služeb. Nyní tedy požadovaný seznam je
pouze nezkontrolované pracovní verzi (pracovní verze nejsou předmětem informací dle InfZ).
Přepokládáme, že zkontrolovaný seznam výpadků bude k dispozic na konci měsíce října.
Zašleme Vám je v pracovním pořádku v prvním listopadovém týdnu. Z Vaší strany není třeba
zasílat žádnou další žádost.
B) Informace, jakým způsobem plánujete zveřejňovat informace o neodjetých spojích, které DPP
na rozdíl od ostatních dopravců nezveřejňuje.
S DPP, a. s. připravujeme od ledna 2020 zapojení do systému MPVnet, takže budou k dispozici
online polohy i všech spojů DPP, a. s. Současně tento dopravce aktuálně nastavuje pravidla

interní komunikace tak, aby další případné výpadky zveřejňoval. Následně je budeme přebírat
i my v naších komunikačních kanálech.
C) Informace, jak plánujete omezit následky personálních krizí (např. omezení jízdních řádů).
Problémy s nedostatky řidičů řešíme dlouhodobě u všech dopravců. V roce 2016 jsme odebrali
část výkonů společnosti Arriva, v roce 2018 byly redukovány výkony u firmy About Me,
v letošním roce letos průběžně upravujeme jízdní řády u všech dopravců a o letních
prázdninách dalšími dopravními opatřeními např. nasazením speciálních jízdních řádů u 52
linek DPP, a.s. Je zpracována analýza poptávky po spojích PID v jednotlivých měsících celého
roku a na jejímž základě probíhají jednání o větší diferenciaci jízdních řádů během celého
roku. Přestože byla dosud nabídka v říjnu a listopadu shodná jako v lednu a únoru, poptávka
je na začátku roku nižší až o 15 %, tj. řešíme možnosti vytvoření grafikonů rozsahem mezi
běžnými a prázdninovými, které by bylo možné v období s nižší poptávkou nasazovat již
standardně. Současně jsou pozastaveny některé rozvojové projekty v síti PID.
S pozdravem
********

Zvažte prosím, zda opravdu potřebujete tento e-mail vytisknout.

