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Drážní úřad Vás tímto žádá o spolupráci ve věci statistiky nehod, mimořádných
událostí, zranění a stavu provozu (odstavení z provozu vlivem poruchy zařízení) lanových
drah a lyžařských vleků, kterou vyžaduje po České republice orgán Evropské komise. Drážní
úřad obdržel statistický formulář s přílohami rozčlenění provozovaného zařízení a ITTAB
kódu, podle něhož se zatřídění statistických událostí třídí.
Obracíme se na Vás, jelikož spravujete webovou aplikaci „elektronické provozní
knihy“ a ta umožňuje v daném případě zapracování statistického listu a jednoduché aplikace
pro všechny provozovatele těchto zařízení. Česká republika tj. Drážní úřad byl vyzván, aby
statistiku poslal na kontaktní místo do 30.6.2014. Žádáme o zprávu a vypracování tabulky od
jednotlivých provozovatelů do 20.6.2014. Drážní úřad ve snaze tuto statistiku vypracovat již
některé provozovatele lanových drah oslovil prostřednictvím e-mailu, dále někteří
provozovatelé lanových drah a lyžařských vleků poslali hlášení o nehodách a úrazech, proto
by bylo dobré je upozornit, že další hlášení v rámci této statistiky nemusejí posílat, pokud již
tak učinili.
Drážní úřad předpokládá pokračování ve vyplňování statistiky i v příštích letech bez
výrazných změn v hodnocení statistické tabulky. Provozovatelé lanových drah a lyžařských
vleků by měli mít možnost rovnou zaznamenávat události prostřednictvím elektronické knihy
pro celkové hodnocení.
Pro úplnost zasíláme text e-mailu, který byl rozeslán:
Dobrý den,
Zasíláme Vám statistickou tabulku, kterou nám zaslala k vyplnění Evropská komise. Jedná se o hlášení nehod,
přerušení provozu a úrazů při provozu lanových drah, lyžařských vleků, vodních vleků a pohyblivých pásů.
Žádáme Vás o její vyplnění s přihlédnutím k přílohám č. 1 a 2 (nezapomeňte na uvedení provozovatele a
typů LD/LV). Jedná se o statistiku za období od 1.1.2013 do 31.12.2013. Žádáme o zaslání mailem do
20.6.2014.
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V příloze zasíláme statistickou tabulku.
S pozdravem
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