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VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZN.: PRAHA 
      /.. DUCR-22402/15/Ju 05.05.2015 

Věc :   Odpověď na informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Drážní úřad obdržel dne 21. dubna 2015 Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Váš dotaz se týkal organizační struktury zveřejněné na www stránkách Drážního úřadu a 
zněl „jaké činnosti vykonává a za jaké oblasti zodpovídá kontrolní referát Drážního úřadu“ . 

 

Přestože je Vám jako bývalému zaměstnanci Drážního úřadu dobře znám organizační řád 
Drážního úřadu,  Drážní úřad k Vašemu dotazu uvádí, že Kontrolní referát zejména: 
a) sestavuje plány kontrol a koordinuje kontrolní činnost na DÚ, 
b) řídí a provádí kontroly podle plánu kontrol a mimořádné kontroly ukládané ředitelem DÚ,  
c) vede centrální evidenci stížností, oznámení a vyřizuje je ve spolupráci s ostatními útvary 

DÚ, 
d) stanovuje hlavní směry rozvoje kontrolního systému pro zajištění účinného řízení DÚ 

včetně ověřování jeho účinnosti, 
e) vede evidenci utajovaných materiálů DÚ, zabezpečuje jejich předávání, ukládání, archivaci 

a skartaci, 
f) odpovídá za činnosti DÚ v oblasti poskytování informací, vede evidenci a zpracovává 

výroční zprávy o činnosti DÚ v této oblasti, 
g) vykonává státní dozor ve věcech drah, 
h) podílí se na zpracování vnitřních předpisů DÚ, 

zajišťuje úkoly krizového plánu a krizových situací a vede příslušnou agendu. 
 

Dále zaměstnanec kontrolního referátu dle své pracovní náplně plní další úkoly, které jsou 
mu uloženy. 

 

Drážní úřad si velmi váží toho, že i jako jeho bývalý zaměstnanec se nadále intenzivně 
zajímáte o dění v našem úřadu. 

                     Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 
                   ředitel Drážního úřadu 

  
 


