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Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, za rok 2014 
 

V době od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 přijal Drážní úřad celkem 8 žádostí o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Žádosti byly podávány prostřednictvím 
elektronické podatelny Drážního úřadu a pošty. 

 

V roce 2014 nebylo vydáno Drážním úřadem žádné  rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.  
 
V hodnoceném období nebyl vydán žádný rozsudek příslušného soudu, který by se vztahoval 
k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Drážního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informací. Výdaje vynaložené na soudní řízení v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. proto 
Drážnímu úřadu v roce 2014 nevznikly.  
 
Ustanovení o licenční smlouvě při poskytování informací nebylo Drážním úřadem v roce 2014 
využito. 
 
Na Drážní úřad nebyla v roce 2014 podána žádná stížnost za neposkytnutí informací ve smyslu § 
16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Základní informace o činnosti Drážního úřadu vyplývající ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů a z prováděcích předpisů k tomuto zákonu jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Drážního úřadu. 
 
Podávané žádosti se týkaly: 
• možnosti poskytnutí dokladů o trvání finanční způsobilosti k řádnému provozování drážní 

dopravy, 
• poskytnutí podkladů k vlastnictví vlečky Desmontes Pardubice, 
• informace o průběhu řízení ve věci zrušení vlečky Kovohutě Mníšek, 
• seznámení s obsahem hlukové studie, zpracované k rekonstrukci nádraží žst. Olomouc, 
• informace, zda se Drážní úřad dozvěděl o probíhajícím územním řízení na stavbu 

„Odkaliště Vysočany“, 
• sdělení podmínek pro vydání průkazu způsobilosti pro stavbu „Praha 5 – Motol, METRO 

V.A., MR Motol - připojení VN, OPTO“, 
• certifikace výrobků železniční infrastruktury, konkrétně konzol pro trolejového vedení 

železničních drah, 
• činnosti Drážního úřadu při instalaci zařízení LZA na trasu B pražského metra, 
• kategorizace elektroinstalací obchodních jednotek v žst. Praha hl.n. 


