STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
20. schůze rady města dne: 15.11.2016
Bod pořadu jednání:
Změna jízdních řádů MHD s účinností od 17. 12. 2016
Stručný obsah: Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. připravuje
změnu jízdních řádů na vybraných autobusových linkách městské hromadné dopravy (dále jen
MHD), a to na základě podnětů cestujících a také díky nevyužitým spojům v konkrétních časech.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: změny jízdních řádů na vybraných autobusových linkách MHD
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
navržené změny jízdních řádů dle důvodové zprávy s účinností od 17. 12. 2016
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a písemně informovat společnost Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o usnesení Rady města Liberce
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.12.2016

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
S účinností od 17. 12. 2016 budou provedeny na linkách MHD drobné úpravy jízdních řádů. K úpravám
dochází na základě podnětů cestujících a zjištění nevyužívaní spojů linky č. 27 do zastávky Ostašov.
Změny jízdních řádů budou provedeny s účinností od 17. 12. 2016 ve vazbě na prodlouženém termínu
ukončení uzavírky ulice Dr. Milady Horákové.
Přehled připravovaných změn:
1) Linka č. 12: zavedení prodloužení spojů v pracovní dny do zastávky Pekárny, s odjezdem od
Pekáren v 8:18, 9:18, 13:08 a 15:24 hodin. Změna je realizována dle požadavků společnosti United
Bakeries, která hradí veškeré náklady spojené s nárůstem ujetých vozokilometrů (déle jen vzkm)
mezi zastávkami Zelené Údolí - Pekárny. Nárůst vzkm + 4,6km/den.
2) Linka č. 18: na základě podnětů cestujících se zavádí nový spoj v pracovní dny v 9:58 hodin ze
zastávky Fügnerova do zastávky Blanická a v 10:40 hodin z Blanické do Fügnerovy. Nárůst vzkm
+ 9,4km/den.
3) Linka č. 20: posun spoje v pracovní dny s odjezdem v 6:33 ze zastávky Fügnerova do Šimonovic
na 6:29 - požadavek zaměstnanců společnosti Preciosa v Pilínkově. Změna nebude mít vliv na
plánovaný objem vzkm.
4) Linka č. 26: prodloužení jízdní doby spoje (jede denně) s odjezdem ve 22:35 ze zastávky Doubí
sídliště do Stráže nad Nisou v úseku krásná Studánka - Stráž nad Nisou o 2 minuty. Změna
vyplívající z vyhodnocení provozu MHD - nedostatečná jízdní doba. Změna nebude mít vliv na
plánovaný objem vzkm.
5) Linka č. 27: zrušení zajíždění spojů do zastávky Ostašov v pracovní den s odjezdem v 7:31 ze
zastávky Fügnerova (7:45 příjezd Ostašov) a v opačném směru, s odjezdem ze zastávky
Průmyslová zóna Sever ve 12:26 a 13:36 (12:30 a 13:40 příjezd Ostašov). Ke zrušení zajíždění do
Ostašova dojde z důvodu nevyužívání spojů cestujícími (dle výstupu z dopravních průzkumů).
Pokles vzkm - 6km/den.
Přílohy:
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