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Věc :   Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
 
K Vaší žádosti ve věci zaslání dokumentů v souvislosti s tramvajovou dráhou nacházející 
se v ulici Na Žertvách a v zatáčce na křižovatce ulic Na Žertvách a U Balabenky, Praha 8 
(dále jen „Dráha“), spočívající konkrétně v zaslání 
 

1) dokumentů, kterými došlo ke schválení typů tramvajových vozidel, které jsou na 
Dráze provozovány 

2) průkazů způsobilosti tramvajových vozidel, které jsou na dráze užívány 
 
sdělujeme následující. 

Ad  1)   Provozovatelem drážních vozidel pro dráhu tramvajovou v inkriminovaném úseku 
„Dráha“ je Dopravní podnik hl.m. Prahy, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
(dále jen „DPHMP“), který zpracovává veškeré provozní úkony včetně sestav jízdních 
řádů. Z tohoto důvodu Drážní úřad nemůže poskytnout přesné relevantní údaje o pohybu 
tramvají, podle dostupných údajů v tomto úseku. DPHMP v současné době provozuje 
základních pět typových provedení tramvají a jejich modifikací. 

a) T3 – typ schválen v r. 1985, Drážní úřad rozhodnutím o schválení typu nedisponuje 

b) KT8D5 – typ schválen v r. 1987, Drážní úřad rozhodnutím o schválení typu 
nedisponuje 

c) T6A5 – typ schválen v r. 1994, Drážní úřad rozhodnutím o schválení typu 
nedisponuje 

d) 14T – typ schválen 8.3.32006, kopii rozhodnutí přikládáme v příloze 

e) 15T – typ schválen 30.12.2010, kopii rozhodnutí přikládáme v příloze 
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Pozn.: schvalovací procesy před vznikem Drážního úřadu (zákon o dráhách č. 
266/1994 Sb., účinnost od 1.1.1995 – dále jen „zákon“) pro drážní vozidla drah 
tramvajových probíhaly v gesci Ministerstva vnitra ČSFR, odboru dopravy, posléze 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Ad  2)   Výše uvedených pět základních typových provedení včetně modifikací (např. T3LF 
– nízkopodlažní provedení), reprezentuje v současné době více jak 860 provozovaných 
vozidel DPHMP. Každému vozidlu byl Drážním úřadem vystaven průkaz způsobilosti. Pro 
vydání průkazu způsobilosti vyžaduje zákon předložení shody s typem, tzn. doložení 
žadatele, že konkrétní vozidlo odpovídá schválenému typu. Je logické, že vydané průkazy 
způsobilosti pro stejné typové provedení se liší pouze výrobními čísly vozidla na lícové 
straně a pořadovými čísly vydání průkazu. Technické údaje k vozidlu na rubové straně se 
nemění. Z tohoto důvodu se domníváme, že pro získání přehledu v předmětné záležitosti, 
které typové provedení se na Dráze může pohybovat, s jakými technickými parametry, je 
postačující kopie průkazu způsobilosti náhodně vybraného vozidla různého typového   
provedení. 

 

Vzhledem k obsažnosti příloh zasíláme odpověď prostřednictvím doručovatele poštovních 
služeb. 

 

S pozdravem 

 

 

 Ing. Ondřej Fanta, Ph.D. 
 ředitel sekce provozně-technické 
 
 
Příloha:  Rozhodnutí čj. 2-12690/05-DÚ pro typ 14T 
 Rozhodnutí čj. DUCR-65457/10/Kt pro typ 15T 
 Průkaz způsobilosti ev.č. PZ 2434/96-V.82 pro typ T3 
 Průkaz způsobilosti ev.č. PZ 2022/96-V.82 pro typ T3 
 Průkaz způsobilosti ev.č. PZ 3393/96-V.82 pro typ T6A5 – CS 
 Průkaz způsobilosti ev.č. PZ 11154/07-V.82 pro typ T3R.PLF 
 Průkaz způsobilosti ev.č. PZ 12393/11-V.82 pro typ 15T 
 Průkaz způsobilosti ev.č. PZ 11416/07-V.82 pro typ 14T 
 Průkaz způsobilosti ev.č. PZ 1909/96-V.82 pro ty KT8D5 
 Průkaz způsobilosti ev.č. PZ 4286/97-V.82 pro typ T3SU - CS 

 

 

 

 

 

 

 


