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Žádost o poskytnutí informace týkající se železniční a silniční dopravy 

 

 

 

Dne 25. 05. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost zprostředkovatelem poštovních služeb dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 

žádáte o následující informace:  

 

,,Žádáme Vás o poskytnutí údajů, které se týkají železniční a silniční dopravy v jednotlivých 

krajích České republiky od roku 2009 do současnosti. 

Konkrétně bychom požadovali tato data: 

- celkové náklady na dopravní obslužnost v jednotlivých letech ve Vašem kraji (tedy pro rok 

2009, 2010, 2011 atd. až do roku 2017), 

- náklady na železniční dopravní obslužnost, včetně reálně uskutečněných km a přepravených 

osob za kalendářní rok ve Vašem kraji (tedy pro rok 2009, 2010, 2011 atd. až do roku 2017), 

- náklady na silniční dopravní obslužnost, včetně reálně uskutečněných km a přepravených 

osob za kalendářní rok ve Vašem kraji (tedy pro rok 2009, 2010, 2011 atd. až do roku 

2017).“. 

 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Karlovarský kraj, v souladu s NAŘÍZENÍM 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007  

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, které v článku 7. odst. 1., stanoví: „Každý příslušný orgán 

jednou za rok zveřejní souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, za něž je zodpovědný,  

o vybraných provozovatelích veřejných služeb a o platbách kompenzací a výlučných právech 

poskytnutých uvedeným provozovatelům veřejných služeb prostřednictvím kompenzace“, 

zpracovává každoročně „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě  

v územním obvodu Karlovarského kraje“, kterou následně zveřejňuje.  
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Požadované informace od roku 2009 až do současnosti lze tedy získat na veřejně přístupných 

internetových stránkách Karlovarského kraje v sekci doprava pod odkazem Informace o 

veřejné dopravě (http://www.kr-karlovarsky.cz/doprava/Stranky/seznam/odd_ver_dopravy.aspx),  

kde jsou zveřejněny informace o veřejné dopravě v závazku veřejné služby (dopravci, 

dopravní výkony a vyplacené kompenzace).  

 

Souhrnné údaje o počtech přepravených osob nemá Karlovarský kraj k dispozici. Počet 

přepravených osob není součástí ani povinného výkazu Výkaz nákladů a tržeb z přepravní 

činnosti pro oblast veřejné linkové dopravy a není ani součástí povinného výkazu Výkaz 

nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě. 
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