Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 2. 8. 2019 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1) seznam všech autobusových zastávek v Olomouckém kraji, včetně správců
označníků zastávek,
2) aktuální znění generelu veřejné dopravy v Olomouckém kraji a další strategické
dokumenty o veřejné dopravě v Olomouckém kraji.
K bodu 1) žádosti byl žadateli poskytnut odkaz na webové stránky Koordinátora
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje příspěvkové organizace
www.kidsok.cz, která byla zřízena za účelem zajišťování komplexní dopravní
obslužnosti území Olomouckého kraje. Na těchto stránkách www.kidsok.cz, se
kliknutím na „Dokumenty“ - „Tarif, ceníky a slevy“ - „Přílohy k tarifu“ objeví „Příloha č.
5 k Tarifu IDSOK – Seznam zastávek veřejné silniční linkové dopravy IDSOK“, kde je
uveden seznam zastávek veřejné silniční linkové dopravy v Integrovaném dopravním
systému Olomouckého kraje. Přímý odkaz je:
https://www.idsok.cz/wp-content/uploads/2019/07/Příloha-č.-5-k-Tarifu-IDSOKSeznam-zastávek-VLD-IDSOK-platnost-od-18.3.2019.pdf
Dále bylo žadateli sděleno, že pokud jde o správce označníků zastávek, je třeba
nejprve zmínit, kdo je jejich vlastníkem. Vzhledem k tomu, že označníky zastávek
jsou svislé dopravní značky a dopravní značky jsou součástí pozemní komunikace,
stává se jejich vlastníkem vlastník pozemní komunikace, což je u silnic I. třídy –
Česká republika, v případě silnic II. a III. tříd – příslušný kraj a v případě místních
komunikací – příslušná obec nebo město. Správu pozemních komunikací pak
vykonává vlastníkem pověřený správce. U silnic I. tříd je správcem Ředitelství silnic a
dálnic ČR. Správcem silnic II. a III. tříd na území Olomouckého kraje je Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
K bodu 2) žádosti byl žadateli poskytnut na nosiči dat (CD) Generel veřejné
osobní dopravy v Olomouckém kraji, který byl schválen Zastupitelstvem
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/20/2010 ze dne 13. 12. 2010. Odpověď byla
žadateli poslána v listinné podobě poštou, s připojením CD (přičemž informace
poskytnuté na CD byly mimořádně rozsáhlé).
Dále bylo žadateli sděleno, že za další strategický dokument je třeba považovat Plán
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, jehož aktuální verzi nalezne na výše
zmíněných webových stránkách www.kidsok.cz kliknutím na záložku „Dokumenty“,
kde je v sekci „Soubory ke stažení“ uveden „Plán dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje“. Přímý odkaz je: https://www.kidsok.cz/wp-content/uploads/2019/07/plandopravni-obsluznosti-ok.pdf
Pro informaci bylo uvedeno, že v současné době připravuje výše zmíněný
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková
organizace nový Plán dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, který bude následně

schválen zřizovatelem. Pro bližší informace týkající se nového Plánu dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje je možné obrátit se přímo na tuto příspěvkovou
organizaci (kontaktní informace na www.kidsok.cz).
Informaci zpracoval:
Dne 13. 8. 2019, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

