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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace,
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60437359 (dále
jen „povinný subjekt“), obdržel dne 7. 6. 2022 prostřednictvím elektronické
e- mailové adresy žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“).
Podání žadatele bylo označeno jako žádost o poskytnutí informace ve smyslu
InfZ, přičemž byly žádány následující informace, týkající se situace dne 7. 6.
2022 v přestupním uzlu u železniční zastávky Praha-Klánovice:
1) zda uvedený den bus 391 vyčkal přestupu cestujících ze zpožděného vlaku
Os 9337 (S1) po příjezdu od Prahy do zast. Praha-Klánovice a výpis ze
sledovacího zařízení polohy vlaku a busu.
2) zda byl porušen jízdní řád nedodržením čekací doby, jak bude v případě
porušení postižen dopravce a jak se nemožnost využít spoje pro občany
Úval projeví na podílu nákladů na PID, které Město Úvaly hradí na provoz
PID, kdy by tímto byl smluvní závazek porušen.
K žádosti o poskytnutí informací podle InfZ povinný subjekt uvádí následující:
Ad 1): V uvedený den spoj linky 391 vlaku Os 9337 nevyčkal. Výpisy časových
poloh obou spojů z dispečerského systému připojujeme v příloze.
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Ad 2): Ačkoli v řešeném případu skutečně došlo k nezajištění předepsané
návaznosti, k postihu dopravce, respektive jeho prostřednictvím dotyčného
řidiče, nebude přistoupeno.
Důvodem je skutečnost, že z technických důvodů nebyla korektně doručena
dispečerským systémem automaticky generovaná zpráva do vozidla linky 391,
upozorňující na zpožděný vlakový spoj. Návaznost proto mohla být
uskutečněna pouze vizuálně, přičemž mohlo dojít k záměně s předešlým
drobně zpožděným vlakem linky S7 v témže směru. Vzhledem k nikoli
plnohodnotným podmínkám řidiče pro vyhovění této návaznosti tedy bylo
rozhodnuto, jak je uvedeno výše. Na nákladech dotčených samosprávních
celků na zajištění dopravní obslužnosti se tato situace neprojeví žádným
způsobem.
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Pokud jste byl nevyčkáním spoje linky 391 na vlak Os 9337 dotčen, omlouváme
se za komplikace.
S pozdravem

*************
*******************

přílohy

1. Výpis z dispečerského systému – časové polohy vlaku Os 9337 linky S1 dne 7. 6. 2022

2. Výpis z dispečerského systému – časové polohy spoje 1017 linky 391 dne 7. 6. 2022
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