
Předmět: oO976/20Žádost dle zákona č. 10611999 Sb

From: * * *'ľ** ł łł. * ***** *** x * ** * *****

Sent: Friday, January 3L,2O2O 1L:08 PM
To: ROPID SEK <ropid@ropid.cz>
Subiect: oo976120 Žádost dle zákona č. 1-0611999 sb.

Dobľý den,

žádámtímto infoľmaci k nevyjetí spoje č. 505 na lince 391 v celé tľase zNá&aží Klánovicę (odj. 6:17) do
Úvaly,žel.st. (příj. 6:42) dne 31.L2020:

1. Jakýbyl đůvodnevyjetí spoje?
2. Kdo tuto situaci způsobil?
3. Byla tato skutečnost předem oznttmena dopravcem?
4. Pľoč nebyla vyslána náhľada za zľušený spoj?
5. Jaká bude sankce za neplněníjízdního řádu pro dopravce?
6. Byla podána v této konkĺétní věci nějaká stíŽnost od cestujících, uveďte prosím počet podaných stížností?

Děkuji za poskytnuté informace.

* ĺ< * *'& * {<'r * * * {< * * *,l<'l. ** * * ĺ. {< * *

*'i. * * łś {. {<'ľ'ľ * * * * * * * *'|. * * ł. ł< {< * *
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Vaše značka:

NaŠe značka:

Vyřizuje/linka;

Datum:

xx/xx/xx

17. 02,2020

VáŽený pan

VáŽený pane inŽenýre,

k Vašim dotazům dle zákona 106/1999 Sb' o přĺstupu k informacĺm (lnfZ) k nevyjetĺ spoje ě. 505 na lince 391

v celé trase z NádrażÍ Klánovice (odj, 6:17) do Úvaly, Žel, st. (přĺj' 6:42) dne 3'l. 1.2o2o Vám sdělujeme
(odpovědi a vysvětlen Í jsou kuzÍvou zařazeny za VaŠe konkrétn ĺ dotazy):

1' Jaký byldůvod nevyjetĺspoje? Bohuželdošto kchybě řidiče, l<teý sineuvědomil, že jsou pototetnt prázdniny

a vyjel dle neprázdninového grafu, tedy zcela mimo prázdninový jĺzdnĺ řád, kteý byl ptatný v daném
provoznĺm dnL

2' Kdo tuto situaci zpŮsobil? Chyba je na straně dopravce'

3. Byla tato skuteěnost předem oznámgna dopravcem? Dispečer postupně nahtaŠoval probtémové oběhy od

5:30,

4. Proö nebyla vyslána náhrada za zrušený spĄ? JelikoŽ bylo problémťl stejného druhu vĺce, nebyto možné

zajistit uvedený spoj.

5. Jaká bude sankce za neplněnĺ jĺzdnĺho řádu pro dopravce? Dopravci byla za dotazovaný spoj udělena

sankce 11,32 km x 50 Kělkm = 566 Kč. Sankce 1lsou dopravci zasÍläny po vyhodnocenĺ měsĺce a započteny

do vy(lětovánĺ obcĺ, Rraje a HMP v poměru objednávaných výkonů na lince.

6. Byla podána v této konkrétnĺ věci nějaká stĺŽnóst od cestujĺcÍch, uvedte prosím počet podaných stĺŽnostÍ?

Kromě Vašeho dotazu jiné stĺŽnosti k dnešnĺmu datu nemáme hlášeny,

S pozdraveryr

Reglonálnĺ oľganlzátoľ pražské lntegrované dopravy
R$ĺřskä 406/10' 110 00 Praha 1' staré MěBto

ttol oołgz359

Datová schránka: ku79q7n
E-mall: ropld@ľopid'cz
\Neb:

Tel.r 234 704 5'11

lnfo: 234 704 560


