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Magistrát města Ostravy,
Pi•okešÓvo náměstí 8, 729 30. Ostrava. 
posta ~c ,ost~~a~ta.cz 

Žádost o poskytnuti informace ve smyslu zákona č. 1061.1999 Sb., osvobodném přístupu 
k informacím, vě znění p4zdějšídh předpisů 

Jméno; Příjmení*:  
Datum narození:  Titul:  
Adresa: ulice:  Č.p.; 

město:  PSČ:  
stát: .  

Telefon:  
Email:  

Předmět: a) Infórmace .o změně způsobu: dopravy na trase mezi zastávkami vřesin,ská 
Skalka family park z dopravy sm1uvui n pravi delnou .linku č.91. 

Text: veřejné do~tupných iní`omtáčních zdrojů je mbžno zjistit, že od l.prosince 
2017 provozoval Dopravní podnik 'Ostrava a.s, srnluvní p~epravu. návštěvníků are41u 'Ska1ka 
family park. Liiik.a byla vedeňa mezi zastávka€ni. 'vl•esinská a Skalka. 'family park. Pro 
'obracení autobusu slóužíló ob•atiště. Poruba radnice •a' prostor parkovi~tě 'areálu Skalka family 
park. 
Od. .L9.2019 byla smluvní . doprava do areálu Skalka family, park' změněna na pravicIelnu

Dop-avní podnik Ostrava a . Sídlo:  
 byl založen zakladatelem: Statutárni město Ostrava, 

Dopravní podnik Ostrava a:s. byl 'zapsán do ' obchódniho rejstříku vedeného Kraj skýrn . soudem 
v Ostravě, oddíl B, vložka 1104,  dfl 19. 10.1. 995'. 
Zá,d~tr~ v~~ o zaslání. k~.1~ tl:~kt~~er~tu, rozhodnuti, jednáni, naříz~~~ isu nařízení či smlouvyvy ~aa p  p
.zál€'Iadě :ktci došlo k výše eit.ované ziněuě. 

Datum podání: 25,1 .O.2022 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č.j.: 

p. zn.. 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

2022-10-25 
SMO/722405/22/OD/  
S - S MO/7 18112/22/OD/2 

2022-10-26 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane, 

statutární město Ostrava, jako povinný subjekt (dále SMO) obdržel dne 25.10.2022 Vaši žádost 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), s názvem „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu slu zákona f y 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zádost"). 

Dle obsahu Žádosti požadujete tyto informace: 

„- Informace o změně způsobu dopravy na trase mezi zastávkami Vřesinská Skalka family park 
z dopravy smluvní na pravidelnou linku č. 91". 

„-Žádám o zaslání kopie dokumentu, rozhodnutí, zápisu zjednání, nařízení či smlouvy na základě, 
které došlo k výše citované změně ". 

Ke změně zvláštní linkové dopravy na veřejnou linkovou dopravu, městskou hromadnou dopravu 
došlo na základě žádosti o udělení licence v souladu s ust. § 11 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové 
osobní dopravy, provozované jako městská hromadná doprava na základě žádosti podané dne 
22.8.20 19 a to Dopravnímu podniku Ostrava a.s.,  ode dne 1.9.2019 
na dobu 5 let. 

S pozdravem 

Příloha: kopie rozhodnutí o udělení licence 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
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Magstrat mesta O° 

oo.bor dopravy 

V'Áš DOPIS ZN.: 

ZE DNE: 
• i .J... 

SP•ZN•: 

VYŘIZUJE: 

TEL: 
FAX: 
EMAIL: 

DATUM: 

avy 

OP-1902521I91 
22.08.2019 
S MO/4823 88/191O D  
S'SMQ/4823071f 9/OD 

27.48.2019 

Rozhodnutí o uděleni licence 

~TA O~ T, ~ 

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, vykonávající přenesenou působnost podle * 61 zákona Č. 128/200 
Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný dopravní úřad (dále jen 
„dopravní úřad") ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) a 11 odst. 1 zákona č.111 /l 994 Sb., d silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silniční dopravě"), na základě žádosti společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

 (dále jen »dopravce«), o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejně linkové osobní 
dopravy, doručeně zdejšímu dopravnímu úřadu dne 22.08.2019 dle ustanovení 11 odst. 4 a v souladu s~ 
12 zákona o silniční dopravě a v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona Č. 5o0r'2004 Sb,, správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále správní řád) vydává 

rozhodnutí o udělení licence 

k provozování vnitrostátní veřejně linkové osobní dopravy provozované jako 
městská autobusová doprava 

na lince: 

915Q91 Poruba,Vřesinská - Vřesína,Skalka family park 

dopravci 

obchodní firma: 
identifikační čísla: 
se sídlem: 
koncesní listina č.j.: 
vydaná 
s platností: 
předmět podnikání: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

R i 0098, ev. Č.: 380701 22U47-02 
ŽÚ Magistrátu města Ostravy, dne 10.10.2001 
na dobu neurčitou 

silnični motorová doprava osobni 

doprava na lince bude zahájena dne: 

platnost licence se stanovuje do dne: 

Prah'eAvo nim s, 72.9 30 
114 wwwotr-ava.cz 

01.09.2019 

31.08.2024 

IC ť45 451 01O CZ o046 451 
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Magi5trt města O 

cdbor

ľ vy ozhodnu Q udá iii c 

Vedeni linky se stanovuje takto: 

aj trasa linky 

111/4692 Vřesinská - ÚK vedoucí k areálu Skalka family park (bez označení) - ÚK v oblasti areálu Skalka 
family park a zpět 

bj zastávky 

Seznan~ zastŠvek :  okres zkceýnázev zast4v y: 

Ostrava,Poruba,V%esinská OV Vřesinská 
Vřesina„Skalka family park OV Skalka family park 

zřizovatelem označníkú na, všech výše uvedených zastávkách je Dopravní podnik Ostrava a.s. 

výchozí zastávka: Ostrava,Poruba,Vřesinská OV Vřesinská 
cílová zastávka: Vřesina„Skalka family park OV Skalka family park 

Linka je zařazena v celé délce do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje - zkrácený 
název ODS. 

Předmětná linka je provozována na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a 
poskytnutí kompenzaci za veřejné služby Č. 3010120o9/OO s platností do 31.12.2024. 

Uvedená linka je provozována jako součást závazku veřejné služby na základě Smlouvy o veřejných. 
službách v přepravě cestujících a poskytování kompenzací za veřejné služby Č. 3010/2009/OD, zmčna. 
licence není dle položky Č. 34 zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, předmětem poplatku. 

K PROVOZOVÁNÍ DOPRAVY SE STANOVUJI PRO DOPRAVO NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: 

PROVOZ 

1. Provozovat dopravu pa trase linky stanovené v licenci s obsluhou zastávek uvedených v licenci. V 
případě, že na komunikacích, které jsou součástí stanovené trasy, dojde k uzavírce, objížďce či jinému 
omezení provozu, je dopravce povinen dodržovat dopravní značení a vyznačenou objízdnou trasu. 
Pokud si uzavírka vydá dočasné přemístění zastávek uvedených v licenci, řídí se dopravce 
rozhodnutím o povoleni uzavírky a nařízením objížďky vydaným příslušným silničním správním 
úřadem. 

2. K zajištění provozu na lince používat odpovídající typ vozidla zabezpečující pohodlí a kulturu 
cestování. 

3. Odstavovat autobusy v době přestávek mezi jednotlivými spoji na plochách k tornu určených (točny, 
autobusová stanoviště) a tam, kde nejsou tyto plochy zřízeny, pak na komunikacích (cílových 
zastávkách) v souladu s dopravním značením. V době po ukončení směny (mimo dobu zajišťování 
přepravy cestujících) pak zajistit odstavování autobusů v zařízeních dopravce. 

4. V případě, že na komunikacích uvedených v trase linky dojde k uzavírce, je dopravce povinen řídit se 
rozhodnutím o uzavírce. 

JÍZDNÍ RÁDY 
S. Pro účely jízdního řádu používat názvy zastávek uveden v celostátním registru zastávek dis J 

(celostátní informační systém o jízdních :řádech). U zastávek, které nejsou v celostátním registru, 
používat názvy zastávek, které stanoví dopravní úřad. 
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Magistrát rnÓsta Ostravy.

odbor ora.vy 
Rozhodnutí o udělení licence 

é. Na všech zastávkách zajistit vyvěšení jízdního řadu, který bude odpovídat časovými polohami odjezdů 
spojů z příslušné zastávky schválenému jízdnímu řádu, a to nejpozději jeden den před zahájením jeho 
platnosti a dále Po celou dobu jeho platnosti, s výjimkou zastávek určených pouze pro výstup, na 
kterých zajistí vyvěšeni jízdního řádu $ časovými údaji příjezdu spojů nebo uvede informaci, pro které 
linky jsou tyto zastávky výstupní. 

7. Jízdní řád vyvěšený na zastávkách (dále jen zastávkový jízdní řád) nuže být zpracován dle 4 
vyhlášky Č. 1221201.4 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, Název zastávky, v níž je jízdní 
řád vyvěšen bude v seznamu zastávek, jimiž  linka projíždí a který je uveden na jízdním řádu, 
zvýrazněn. V názvu zastávky nemusí být obsažen název obce, pokud Jej obsahuje název městské 
dopravy. 

8. Zabezpečit na všech zastávkách obnovení poškozeného, zcizeného nebo nečitelného jízdního řádu. 
V případě ukončení provozováni linky odstranit jízdní řády z označníků k datu ukončení provozu. 

9. Jízdní řád nebo jeho změnu předložit ke schválení tak, aby s ohledem na dodržení zásad správního 
řízeni v rozhodování o jízdních řádech mohl dopravní úřad schválit jízdní řád před začátkem platnosti 
jhpfho řáduhav termínu dle vyhlášky 122/2 14 Sb., o jídníoh řádech veřejné linkové dopravy, 

ZASTÁVKY 

10. Na označníku zastávky uvést čísla linek, které na zastávce zastavují a u hraničních zastávek uvést číslo 
tarifních zón. Jako název zastávky lze použít zkráceného názvu zastávky, uvedeného v tomto 
rozhodnutí. 

11. Na označníku zastávky včetně tabulí pro jízdní řády, které sám zřídil, umožnit vyvěšení schválených 
jízdních řádů dopravcům, kteří mají zastávku uvedenou v rozhodnutí o licenci. 

ORIENTAČNÍ SYSTÉM 

12. Pro označení vozidla dopravce uvede nejvýše druhé trojčíslí čísla linky uvedené v rozhodnutí o licenci. 

DALŠÍ PODMÍNKY 

13. Zdejší dopravní úřad si jako povolující orgán státní správy vyhrazuje právo stanovit dopravci další 
podmínky k provozováni uvedené linky, vyskytnouti se nové skutečnosti, které nebyly předem známy. 

ODŮVODNĚNÍ 

Dopravce, jako jediný účastník řízení požádal dne 22.08.20 19 o udělení licence k provozováni vnitrostátní 

veřejné linkové osobní dopravy provozované jako městská autobusová doprava na linku 9.15091 

Poruba,Vřesinská — Vřesina,Skalka family park. Dnem podaní žádosti dopravce dopravnímu úřadu bylo 

zahájeno správní řízeni o udělení licence podle ustanovení 11 v souladu s ustanovením 12 zákona o 

silniční dopravě. Dle 44 odst. 1 správního řádu je řízeni zahájeno dnem, ve kterém žádost došla věcně a 

místně příslušnému správnímu orgánu. 

Žádost dopravce obsahovala všechny náležitosti stanovené v ustanovení 11 odst. 2 a 3 zákona o silniční 

dopravě a byly spiněny podmínky uvedené v ustanoven * 12 zákona o silniční dopravě. 

Dopravní úřad udělil platnost licence dle žádosti dopravce, tedy od 31.08.2019 na dobu 5 let, tak jak 
umožňuje ustanoveni 12 odst. 6 zákona o silniční dopravě. 

Ve výrokové části rozhodnutí využil dopravní úřad ustanovení *13  odst. 4 zákona o silniční dopravě a 
rozhodl stanovit dopravci pro provozování linkové osobní dopravy další upřesňující podmínky. 

S ohledem na každoroční opravy a údržbu komunikací a v případě, že na komunikacích, které jsou součástí 
stanovené trasy, dojde k uzavírce, objžd'ce či jinému omezení provozu, byla dopravci stanovena povinnost 

Pke: . *r. 8, 729 30 Qtrava ič 00M5 451 OČ CZ 0 •45 451. 
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trat města ostravy zh '1l~Lf O I fl  ' n 

dodržovat dopravní značeni a vyznačenou objízdnou trasu. Pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění 
zastávek uvedených v licenci, řídí se dopravce rozhodnutím o povolení uzavírky a nařízením objížďky 

vydaným příslušným silničním správním úřadem. 

Z důvodu snížení finančních nákladů na zajištění provozu M-ID dopravní úřad umožnil dopravci 

odstavovat autobusy v době přesuvek mezi jednotlivými spoji na plochách k tornu určených (točny, 
autobusová stanoviště) a tam, kde nejsou tyto plochy zřízeny, pak na komunikacích (cílových zastávkách) v 

souladu s dopravním značením. 

Dopravní úřad dále upřesnil dle místních  podmínek vyvěšování jízdních řádů na zastávkách, povinné údaje 

na označnících zastávek a označení vozidel MHD. 

Vzhledem k tomu, že Po posouzení a projednání žádosti nebyly shledány zákonné důvody pro neudělení 

licence, bylo rozhodnuto tak, jakje ve výroku rozhodnutí uvedeno. 

POUČENÍ o ODVOLÁNI 

proti tonuto rozhodnuti lze podat odvolání ve smyslu ustanovení § 81 správního řádu v souladu 

s ustanovením 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, a to prostřednictvím podání u zdejšího 
správního orgánu -- Magistrátu města Ostravy, odbor dopravy. Patnáctidenní lhůta pro podáni odvolání 
začne plynout dnem následujícím ode dne doručení písemnosti adresátovi, přičemž v případě, kdy adresát 
nebyl při doručování písemností zastižen, a písemnost byla uložena na poště, se podle ustanovení 24 odst. 

1 správního řádu, pokládá písemnost za doručenou desátým dnem od data uložení, .pokud adresát odmítne 
převzetí písemnosti nebo neposkytne potřebnou součinnost, nezbytnou k řádnému doručení, ačkoliv byl. 
řádně poučen o právních důsledcích svého odmítnutí, pak dle ustanovení * 24 odst. 4 správního řádu se 

písemnost pokládá za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo. Dokument, který byl 
dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s 
ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásili se do datové schránky 
výše uvedená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se 
tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

V souladu s ustanovením * 85 odst. I správního řádu má včas podané a přípustna odvolání odkladný 
účinek. Podle ustanovení 82 odst. 2 správního řádu, musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v 
ustanovení 37 odst. 2 správního řádu, tedy z něj musí být patrno, kdo odvolání činí, proti kterému 
rozhodnuti směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. €odvoláníí 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vždy správnímu orgánu, a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
orgán na náklady odvolatele, 

Po dobu rc~t rnr,►0st+ zastO1~ 
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Magistrát města Ostravy 

odbor dopťavy 

Č. J.. SMO14869951191ODl1  
Sp. zn.: S-SMO/482307/1 9/O ,. 

Prohl á eni účastníka řízení 

Prohlašuji, že jsem dne 27.08.2019 13:00 hod. převzal písemné vyhotovení stejnopisu rozhodnuti 

ČJ. SNIO/4823881191C}D  oudělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 

915091 Poruba,Vřeslnská -- Vřesitla,Skalka family park 

Po seznámení se s obsahem rozhodnutí prohlašuji, že proti rozhodnutí nemám námitek a vzdávám se práva 

na odvoláni. 

V Ostravě dne: 27.08.20 19 

pccT1k Q5 ta'!2 a.s. 

F roke~ o\,o rm ; 
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