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Odkaz na zveřejněnou informavci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 5. 5. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), v níž se domáháte poskytnutí zákonných či jiných předpisů, kterými se řídí používání akustických 
signálů drážních vozidel v železniční stanici Olomouc hlavní nádraží. 

Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, 
může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli 
údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se 
informace nachází.“ 

Povinnosti drážních vozidel při vydávání slyšitelných návěstí upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995/Sb., kterou se vydává dopravní řád 
drah. Přesné znění těchto předpisů je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR 
(wwww.mdcr.cz) v sekci Legislativa a ostatní/Legislativa/Drážní doprava/a) platné předpisy, odkaz: zde. 
SŽDC toto téma upravuje v předpisu – SŽDC D1, Dopravní a návěstní předpis, jenž je rovněž zveřejněn a to 
konkrétně na webových stránkách SŽDC (www.szdc.cz) v sekci Další informace/Dokumenty a předpisy, 
odkaz: zde. 

Předpisy upravující slyšitelné návěsti rovněž vydávají dopravci, např. předpis „ČD D2 pro provozování drážní 
dopravy dopravce ČD, a.s.,“ jeho vydavatelem a vlastníkem je však akciová společnost České dráhy 
a SŽDC tedy není oprávněna tento dokument vydat. Z tohoto důvodu SŽDC v souladu s § 14 
odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost v tomto bodu pro nedostatek působnosti odkládá. Ve věci poskytnutí 
tohoto předpisu Vám doporučujeme poptat přímo dopravce. 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Drvota 
vedoucí oddělení komunikace s veřejností 

Vážený pan 
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