
Ústřední inspektorát

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

Příloha 2 k dopisu číslo jednací: 210/2017/DI

Oznamování mimořádných událostí Drážní inspekci

Provozovatel dráhy a dopravce jsou v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 písm. a)
zákona  č.  266/1994  Sb.,  o  dráhách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  povinni  neprodleně
oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní inspekci.

Pro  oznamování  vzniku  mimořádných  událostí  je  zřízeno  Centrální  ohlašovací
pracoviště Drážní inspekce, které je obsazeno nepřetržitě 24 hodin denně.

Sídlo ohlašovacího pracoviště: Těšnov 5, Praha 1, 110 00
Telefonní číslo: 736 521 001
Elektronická adresa: pohotovost@dicr.cz

Oznámení mimořádné události je splněno pouze tehdy, když jsou oznámeny všechny
údaje stanovené v § 7 odst. 3 vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Vyhodnocení  příčin  a  okolností  vzniku  mimořádných  událostí (dále  jen
vyhodnocení) zasílají  provozovatelé dráhy a dopravci ve smyslu ustanovení § 10 odst.  6
vyhlášky na adresy jednotlivých územních inspektorátů Drážní inspekce s ohledem na jejich
územní příslušnost, popřípadě do datové schránky Drážní inspekce následovně:

a) u mimořádných událostí na dráhách železničních a lanových zasílají provozovatelé dráhy
a dopravci vyhodnocení všech mimořádných událostí.

b) u mimořádných událostí na dráhách tramvajových a trolejbusových zasílají provozovatelé
dráhy a dopravci vyhodnocení všech mimořádných událostí s výjimkou incidentů, kdy došlo:

1) ke srážce drážního a silničního vozidla se škodou na majetku do 500 tisíc Kč,
2) k poškození sběrače trakčního proudu drážního vozidla nebo trakčního vedení se

škodou na majetku do 500 tisíc Kč.

Adresy územních inspektorátů Drážní inspekce:

Územní inspektorát Ostrava, Peterkova 132, 708 00, Ostrava, email: ostrava@dicr.cz
Územní inspektorát Brno, Cejl 62, 602 00, Brno, email: brno@dicr.cz
Územní inspektorát Praha, Těšnov 1163/5, 110 00, Praha 1, email: praha@dicr.cz
Územní inspektorát Plzeň, Purkyňova 22, 301 00, Plzeň, email: plzen@dicr.cz

ID číslo datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp

Touto změnou se ruší Změna v ohlašování mimořádných událostí Drážní inspekci,
č. j.  617/2011/DI,  zveřejněná ve Věstníku dopravy 20,  vydávaném Ministerstvem dopravy,
21. září 2011, část oznamovací.
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