Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 14. 4. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. Jakým způsobem Olomoucký kraj či KIDSOK vstupoval do výběru vlakových
souprav, které budou nasazeny na souboru Elektrická síť-střed a nová
infrastruktura?
2. Zasílal Olomoucký kraj či KIDSOK konkrétní technické požadavky na vlakové
soupravy, které na zmíněném souboru měly být nasazeny? Pokud ano, komu a
kdy?
3. Obrátil se Olomoucký kraj či KIDSOK na společnost České dráhy s požadavkem,
aby ve vlakových soupravách, nasazených na zmíněný soubor, byla konkrétní
rozteč sedadel? Pokud ano, kdy přesně, kým konkrétně a jakou formou byl tento
požadavek předán Českým drahám?
4. V návaznosti na otázku číslo 3., jaká byla požadovaná rozteč sedadel?
5. Kdy a kým bylo rozhodnuto o nutné rozteči sedadel a z jakého důvodu byla
zvolena právě výsledná varianta?
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno, že Olomoucký kraj jako objednatel uzavřel prostřednictvím
Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace (dále i „KIDSOK“), se společností České dráhy, a.s., dne 6. 1. 2021
„Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní
soubor Elektrická síť – střed a nová infrastruktura“ (dále též „Smlouva“). Smlouva je
dostupná na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15110163?backlink=531pr (Smlouva je
zveřejněna pod ID 14069279).
K jednotlivým bodům žádosti:
Ad 1. Olomoucký kraj ani KIDSOK nevstupoval do výběru vlakových souprav.
Vlakové soupravy nakupuje dopravce na základě vlastního výběrového řízení.
Ad 2. Technické požadavky na vlakové soupravy jsou součástí přílohy č. 6 Smlouvy
stanovené v Technických a provozních standardech. Olomoucký kraj ani
KIDSOK nezasílal konkrétní technické požadavky na vlakové soupravy.
Ad 3. Olomoucký kraj ani KIDSOK se na nikoho s požadavkem na konkrétní rozteč
sedadel ve vlakových soupravách nasazených na soubor Elektrická síť – střed
neobrátil.
Ad 4. Olomoucký kraj ani KIDSOK nepožadoval stanovení rozteče sedadel.
Ad 5. Požadavky na vlakové soupravy si stanovuje zadavatel České dráhy, a.s.
Rozteč sedadel není ve „Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky

regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť – střed a nová
infrastruktura“ sjednána.
Informaci zpracoval:
Dne 22. 4. 2021, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

