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.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Návrh odpovědi na dopis LK ve věci dopravní obslužnosti lokality Kunratice
Stručný obsah: Předkládaný materiál souvisí s úpravou jízdních řádu krajské autobusové
dopravy v návaznosti na otevření silnice I/14. V této věci obdrželo statutární město Liberec (dále
jen SML) od Libereckého kraje (dále jen LK) dopis, přičemž smyslem právě předkládaného
materiálu je na tento dopis odpovědět.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: odeslání odpovědi na dopis od Libereckého kraje
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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
dopis Libereckého kraje ze dne 8. 3. 2018 ve věci omezení dopravní obslužnosti lokality
Kunratice dle přílohy č. 1
schvaluje
návrh odpovědi statutárního města Liberec Libereckému kraji s nesouhlasným stanoviskem
na vypuštění zastávky „Liberec, Kunratice, Mšenská“ z dopravní obslužnosti v rámci
krajské autobusové dopravy
ukládá
odeslat Libereckému kraji dopis s nesouhlasným stanoviskem statutárního města Liberec na
vypuštění zastávky „Liberec, Kunratice, Mšenská“ z dopravní obslužnosti v rámci krajské
autobusové dopravy
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.04.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
SML obdrželo od LK dopis ze dne 8. 3. 2018, ve kterém informuje SML o záměru zrušení obslužnosti
zastávky krajské autobusové zastávky „Liberec, Kunratice, Mšenská“, a to s odůvodněním, že zastávka
má alternativu v obsluze zastávky městskou hromadnou dopravou. SML bylo spraveno o změně
dosavadního jízdního řádu v souvislosti s otevřením silnice I/14, kdy trasa příměstské autobusové
dopravy bude vedena okolo sídliště Kunratice do Lukášova, aby bylo zajištěno zkrácení jízdní doby.
Odbor správy veřejného majetku navrhuje odeslat LK dopis s odpovědí, že s vypuštěním předmětné
zastávky nesouhlasí a trvá na zachování stávající dopravní obslužnosti. Důvodem je ta skutečnost, že
zastávka je je důležitou dopravní spojnicí mezi okrajovou částí města Liberce se zbytkem
obsluhovaného území dané autobusové linky, ktará je využívána občany měst Liberce a Jablonce nad
Nisou. Zrušením této zastávky by zanikla možnost cestujících v této klíčové lokalitě využít spojů
krajské autobusové dopravy a omezila by se tak dopravní obslužnost.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Dopis LK ze dne 8.3. 2018
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Martin Půta
hejtman

V Liberci 8. března 2018
KULK 20763/2018 OD

Vážený pane primátore,
vážený pane předsedo,
v návaznosti na otevření přeložky silnice I/14 z Kunratic do Lukášova si Vás dovolujeme oslovit
ve věci projednání návrhu jízdního řádu meziměstské linky č. 141 (Liberec – Jablonec nad Nisou
přes Mšeno). Nový jízdní řád začne platit ode dne otevření silnice I/14 (cca od začátku června)
a oproti stávajícímu stavu bude trasa linky opět vedena okolo libereckého sídliště Kunratická
(zastávka Východní), dále povede linka po přeložce I/14 do Lukášova tak, aby bylo dosaženo
co největšího zkrácení jízdní doby. Z toho důvodu na lince 141 není navržena obslužnost zastávek
Liberec,Kunratice,Mšenská (která má alternativu MHD), Liberec,Kunratice,Nad Lukášovem
(zastávka nevykazovala před uzavírkou dostatečné využití, zast. MHD Kunratice Mšenská je
vzdálena do 1 km) a Jablonec n.Nisou,Lukášov (zastávka s alternativou MHD, resp. zastávky
„Cihelná“ vzdálené cca 450 m). I nadále jízdní řád počítá s návaznostmi mezi linkami 141 a 101
(MHD Jablonec n.Nis.) na Ostrém Rohu tak, aby bylo možné cestovat i v relaci Janov n.Nisou –
Liberec.
Do budoucna se nabízí možnost, především Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, integrovat
linku 141 v rámci koordinace Libereckého kraje a měst pro potřeby městské dopravy,
např. systémově touto linkou obsluhovat relaci Rýnovice – Mšeno – Jablonecké Paseky (nádr.).
V rámci koordinace městské a příměstské dopravy je Liberecký kraj připraven s vámi projednat též
možnost zavedení víkendového spojení mezi Libercem a jabloneckým Mšenem, a to buď linkou
141 (v případě finanční spoluúčasti SML a/nebo SMJ), nebo naopak propojením linek MHD
Liberec a MHD Jablonec nad Nisou.
Návrh jízdního řádu zasíláme přílohou tohoto dopisu a dále je zveřejněn na webových stránkách
www.iidol.cz, v sekci Jízdní řády/Připravované změny. Prosíme vás o součinnost a o zveřejnění
navrhovaného jízdního řádu i na vašich internetových stránkách.
V otázkách námětů k navrhovanému jízdního řádu a koordinace městské a příměstské dopravy je
možné se obracet přímo na Ing. Otto Pospíšila, Ph.D., zástupce ředitele společnosti KORID LK
(otto.pospisil@korid.cz, 775 698 221). Cestující veřejnost může své připomínky zasílat na adresu
info@korid.cz.

Děkuji za spolupráci.

Libe rec ký k raj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 301• fax: + 420 485 226 330
e-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

Příloha: Návrh jízdního řádu meziměstské linky č. 141 (Liberec – Jablonec nad Nisou přes Mšeno)

Rozdělovník:
Statutární město Liberec,
Tibor Batthyány, primátor
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec 1
Statutární město Jablonec nad Nisou
Ing. Petr Beitl, primátor
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou
Dopravní sdružení obcí Jablonecka
Bc. Tomáš Levinský, předseda
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou
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