
Územní inspektorát Ostrava
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Vyřizuje: Mgr. Martin Drápal
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Žádost o  poskytnutí  informací  na  základě  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane ZXXXXXX,

dne 3. 11. 2021 od Vás Drážní inspekce obdržela žádost o poskytnutí informací  
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.).  Ve své žádosti  požadujete 
poskytnutí následujících informací:

1. Provádí Inspekce nějaké kontroly/šetření/revize lanových drah?

2. Pokud ano, kdy probíhaly kontroly lanové dráhy na Ještěd a co bylo 
předmětem kontroly/šetření/revize (od roku 2010 do současnosti). 

3. Kopie poslední zprávy z kontroly/šetření/revize lanové dráhy na Ještěd. 

Drážní inspekce  jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb.  Vám podle 
§ 14 odst. 5 písm. d) téhož zákona, poskytuje následující požadované informace. 

1. Provádí Inspekce nějaké kontroly/šetření/revize lanových drah? 
◦ Ne.  Drážní  inspekce  je  státní  instituce,  která  odborně  šetří  příčiny 

a okolností vzniku mimořádných událostí (nehod) na dráhách. Z pohledu 
Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán. 
Drážní inspekce byla oprávněna vykonávat státní dozor do 31. 3. 2017, 
zákonem  č.  319/2016  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  266/1994  Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jí byla 
tato pravomoc odňata. V současné době tedy již  není  nadána kontrolní 
pravomocí a není oprávněna ani provádět revize.

◦ Dle § 58 odst.  1 zákona č.  266/1994 Sb.,  o dráhách,  v platném znění: 
Státní  dozor  nad  dodržováním  povinností  stanovených  tímto  zákonem 
nebo  jinými  právními  předpisy  a  mezinárodními  smlouvami,  které  jsou 
součástí  právního  řádu,  v  oblasti  drah  a  podmínek  stanovených 
v rozhodnutích vydaných podle tohoto zákona vykonávají  v rozsahu své 
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působnosti drážní správní úřad a Úřad (pozn. Drážní inspekce: Úřad pro 
přístup k dopravní  infrastruktuře).  V rozsahu své působnosti  vykonávají 
státní dozor také obce; jde o výkon v přenesené působnosti.

2. Pokud  ano,  kdy  probíhaly  kontroly  lanové  dráhy  na  Ještěd  a  co  bylo 
předmětem kontroly/šetření/revize (od roku 2010 do současnosti).
◦ Drážní inspekce ještě v době, kdy ze zákona mohla vykonávat státní dozor 

v  oblasti  drah,  vykonala  dne  28.  7.  2010  na  lanové  dráze  Horní 
Hanychov  –  Ještěd  státní  dozor  se  zaměřením  na  dodržování 
ustanovení  zákona  č.  266/1994  Sb.,  o  dráhách,  ve  znění  účinném 
v době  vykonaného  státního  dozoru,  vyhlášky  Ministerstva  dopravy 
č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, ve znění účinném 
v době  vykonaného  státního  dozoru,  vyhlášky  Ministerstva  dopravy 
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění 
účinném  v  době  vykonaného  státního  dozoru,  a  vyhlášky  Ministerstva 
dopravy  č.  376/2006  Sb.,  o  systému  bezpečnosti  provozování  dráhy 
a drážní  dopravy  a  postupech  při  vzniku  mimořádných  událostí  na 
dráhách,  ve  znění  účinném  v  době  vykonaného  státního  dozoru.  Při 
výkonu státního dozoru nebyly zjištěny nedostatky. 

3. Kopie poslední zprávy z kontroly/šetření/revize lanové dráhy na Ještěd. 
◦ Sdělujeme Vám, že pro tuto část  dotazu  je  vydáno Rozhodnutí  podle 

§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., č. j. 499/2021/DI-1, ze dne 10. 11. 
2021. 
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Ing. Petr Maikranz
ředitel Územního inspektorátu Ostrava


