
Ústřední inspektorát

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

Číslo jednací: 534/2016/DI
Datum: 11. 8. 2016
Odpověď na zprávu ze dne: 10. 8. 2016

Vyřizuje: Mgr. Kxxxx Zxxxxx
Telefon: 736 521 XXX
Email: XXXXX.XXXXX@dicr.cz

Žádost o poskytnutí informací o mimořádných událostech

Vážený pane Fxxxxx,

dne  10.  8.  2016  od  Vás  Drážní  inspekce  obdržela  emailovou  zprávu  s  žádostí
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.), která
se týká poskytnutí závěrečných zpráv k mimořádným událostem s tím, že v případě,
že závěrečné zprávy nejsou ve vztahu k těmto mimořádným událostem k dispozici
požadujete zaslání veškerých materiálů, z nichž je možno seznat příčiny, které vedly
ke vzniku předmětných mimořádných událostí.  Žádost o informace se týká těchto
mimořádných událostí: 

1. mimořádná událost ze dne 16.2.2012 na trati  036, v úseku mezi Kořenovem a
Desnou v Libereckém kraji - vykolejení osobního vlaku Stadler Regio Shuttle;

2. mimořádná událost ze dne 19.6.2012, k níž došlo těsně před pátou hodinou
odpolední na trati mezi Smržovkou a Tanvaldem - vykolejení osobního vlaku
Stadler Regio Shuttle.

Drážní inspekce jako povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999
Sb. poskytuje následující informace:

1. Drážní  inspekce  neeviduje  dne  16.  2.  2012  žádnou  mimořádnou  událost
vykolejení osobního vlaku v úseku mezi Kořenovem a Desnou v Libereckém
kraji, jak uvádíte. Nicméně v rámci vstřícnosti státní správy Vám sdělujeme, že
Drážní inspekce v tomto úseku toho dne eviduje mimořádnou událost, při níž
došlo k projetí čtyř zastávek vlakem Os 16240, nicméně k vykolejení vlaku
nedošlo.  Podrobnější informace k této události jsou k nalezení v závěrečné
zprávě, která byla zveřejněna na webových stránkách Drážní inspekce v sekci
mimořádných  událostí  roku  2012  (http://www.dicr.cz/mimoradne-udalosti-z-
roku-2012, událost 5. 1./ 16. 2. 2012). 
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2. Drážní  inspekce  nezahajovala  k  mimořádné  události  vykolejení  osobního
vlaku mezi Smržovkou a Tanvaldem ze dne 19. 6. 2012 nezávislé zjišťování
příčin  a okolností  vzniku  MU v  plném rozsahu,  tj.  včetně vydání  zprávy  o
výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. Nicméně ve
Výroční zprávě z roku 2012 uvedla podrobnosti  k příčinám a okolnostem u
Vámi uváděné mimořádné události. Tato výroční zpráva je veřejně dostupná
na webu Drážní inspekce v sekci Tiskový servis → Výroční zprávy. Dále jsme
bezprostředně  po  této  události  vydali  krátkou  tiskovou  zprávu,  která  je  na
našem webu též (http://www.dicr.cz/na-liberecku-vykolejil-osobni-vlak).

S pozdravem
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Ing. Martin Vančura v. r.
ředitel Odboru inspekce

Drážní inspekce


