
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost formulář platný od 23. 5. 2019 DP25-0-900700 Strana 1/1 
adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  
IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 
Praha 9, IČO: 00005886, obdržel dne 10.03.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte o informace k níže 
uvedeným dotazům: 
 
„ Ráda bych vás touto cestou požádala o informace a dokumenty ohledně vaší výjimky na noční opravy a 

údržbu tramvajových tratí, především plnou specifikaci od kolika do kolika hodin vaše výjimka platí a jaké 
hlukové limity jsou ve vaší výjimce určeny (či neurčeny) a o to, která hygienická stanice vám tuto výjimku 
udělila. Dále bych vás ráda požádala o informace ohledně plánu těchto oprav v roce 2020 v ulici Nuselská 
- termíny hlučné údržby a oprav v době mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.“ 

 
 
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám níže sdělujeme následující.  
 

  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nedisponuje žádným povolením k hlučným pracím v   
době nočního klidu ( 22.00 hod  – 6.00 hod ).Veškeré hlučné práce DPP plánuje v době denních výluk až 
na výjimky, které bezprostředně ohrožují bezpečnost a plynulost tramvajové dopravy, což byla tato situace. 
Na rok 2020 DPP aktuálně neplánuje žádné práce v ulici Nuselská. 
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