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Organizace Odborové svazy dopravy
Dopravního podniku města Brno
IČ 44991410
Věc: Sdělení informaci podle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dne 18.8.2017 byla na zdejší úřad doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle
zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o svobodném přístupu k informacím) ve věci postupu Města Znojmo vůči
Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o.
Na Vaši otázky sdělujeme následující:
V souvislosti s omezením veřejné linkové autobusové dopravy dne 6.4.2017 z důvodu
stávky řidičů autobusů vyhlášené Odborovým svazem dopravy, Město Znojmo vůči
dopravci Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o. smluvní pokutu ani jinou
smluvní sankci či náhradu škody dosud neuplatnilo.
Město Znojmo nemá informace o tom, zda proti dopravci bylo zahájeno správní řízení pro
správní delikt neoprávněné výluky provozu na lince, kterého se měl dopravce dne 6. 4.
2017 z důvodu stávky řidičů dopustit.
K otázce, v jakém rozsahu byly dne 6.4.2017 omezeny linky, jejichž provoz měl dopravce
zajišťovat na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní společnosti
provozováním městské autobusové dopravy uvádíme, že tento údaj nemáme k dispozici.
Tyto údaje zpracovává společnost KORDIS JMK, spol. s r.o., který je organizátorem
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, v rámci kterého je MAD ve
Znojmě integrována. Dle našeho zjištění dopravce dosud neposkytl společnosti KORDIS
JMK, spol. s r.o. ke zpracování této informace potřebné podklady.
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