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Věc:Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Drážní úřad obdržel dne 23. října 2017 Vaši  žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Váš dotaz: 

Citace: „média informovala u změnách v organizaci dopravy ve městě Brně v okolí tramvajové zastávky 
Hlavní nádraží. Na konci tohoto článku: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2279743-od-nadrazi-v-
brne-maji-zmizet-auta-prednost-dostanou-chodci je uvedena informace, že Drážní úřad vydal své stanovisko 
k záměru odstranění nebo redukce zábradlí, které odděluje nástupní ostrůvky od komunikací. Je také možné, 
že se jedná o stanovisko, případně, že Váš úřad takové stanovisko také vydal, k odstranění nebo redukci 
zábradlí, které odděluje jednotlivé koleje pro tramvaje. 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádáme o úplná znění všech rozhodnutí a stanovisek Drážního 
úřadu bez případných osobních údajů, vydaných od 1. 1. 2010, a týkajících se odstranění nebo redukce 
zábradlí na tramvajové zastávce Hlavní nádraží ve statutárním městě Brně, která nyní oddělují nástupní 
ostrůvky MHD od komunikací (tato zábradlí jsou nyní umístěna pouze provizorně) nebo jednotlivé koleje od 
sebe.“ 

Citace z výše uvedeného článku: „I přes plánované omezení aut zatím zůstane na prvním nástupišti tramvají 
u nádražní budovy provizorní zábradlí. „Drážní úřad vydal negativní stanovisko k jeho odstranění. V dubnu 
chceme dopad opatření vyhodnotit a poté bude možné se s Drážním úřadem bavit znovu,“ uvedla 
zastupitelka a předsedkyně komise pro územní plánování Hana Kašpaříková.“ 

K Vaší žádosti Vám Drážní úřad sděluje:  

Zástupci Drážního úřadu – Ing. Jiří Just a Ing.arch. Dušan Osina se dne 1.3.2017 zúčastnili jednání 
svolaného  za účelem koordinace oprav nástupních ostrůvků (akce DPMB) s dalšími aktuálně zamýšlenými 
změnami.  

Zde byl mimo jiné diskutován společný požadavek MČ Brno – střed, OD MMB, KAM Brno a primátora na 
odstranění (části) zábradlí  oddělujícího krajní tramvajové ostrůvky od vozovky. 

Zástupci Drážního úřadu nesouhlasili s tímto požadavkem s poukazem na to, že zábradlí explicitně vyžaduje 
ČSN 73 6425-1 jednak z důvodu bezpečnosti cestujících MHD ve vztahu k dopravnímu provozu na 
souběžných komunikacích a dále jako vodící linii pro zrakově postižené občany, byť omezeně z důvodu 
absence spodního vodorovného prvku. 

Bylo dohodnuto, že po realizaci změn v organizaci dopravy v řešeném prostoru bude proveden dopravní 
průzkum, který by měl prokázat podstatný pokles dopravní intenzity na přilehlých komunikacích s možnosti 
úprav v řešeném území.    
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Dále bylo dohodnuto, že Drážnímu úřadu bude předložen řádně odůvodněný (ve vztahu k ustanovením 
norem) návrh projektanta, ke kterému se Drážní úřad zodpovědně vyjádří.  

 

Drážní úřad nevydával žádná stanoviska k odstranění nebo redukci zábradlí, které odděluje jednotlivé koleje 
pro tramvaje. 
 
Drážní úřad se k  prováděným opravám tramvajových nástupních ostrůvků u hlavního nádraží nevyjadřoval, 
vzhledem k tomu, že se jednalo o udržovací práce, které dle § 103 odst. 1, písmene c) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, nevyžadovaly 
stavební povolení ani ohlášení.  
Přesto v souvislosti se stížností občana města Brna byly provedeny zástupcem Drážního úřadu za účasti 
zástupců Dopravního podniku města Brna, a.s. dvě kontrolní prohlídky, z nichž pořízené protokoly 
přikládáme v elektronické příloze tohoto dopisu.  

 

S pozdravem  

 
 

         z.p. Ing. Ji tka Kotásková  
 za ředitele Drážního úřadu 

Příloha:  

Protokol č.j.: DUCR-57047/17/Os ze dne 5. září 2017 

Protokol č.j.: DUCR-57678/17/Os ze dne 5. října 2017 

 


