STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 73
Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 7. 2019
Stručný obsah: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen „DPMLJ“)
připravuje změnu jízdních řádů na letní období a změnu jízdního řádu – prodloužení do zastávky
Bauhaus (linka č. 600). Předkládaný materiál představuje podklad ke schválení této změny
jízdních řádu s účinností od 1. 7. 2019.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Smlouva s DPMLJ - povinnost schválení změn jízdních řádů
Zpracoval:

Neumannová Petra - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

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
schvaluje
navržené změny jízdních řádů dle důvodové zprávy.
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a informovat společnost Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. o usnesení Rady města Liberec
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.06.2019
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo statutárního města Liberec (dále jen „Zastupitelstvo“) na 8. zasedání, konaném dne 27. 9.
2018, usnesením č. 242/2018 nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva schválilo Smlouvu o
veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové a tramvajové dopravě na
území statutárního města Liberec (dále jen „Smlouva“). V této Smlouvě v kapitole 4 je definován rozsah
provozu MHD a možnosti změny rozsahu. Rozsah provozu MHD, ke kterému se DPMLJ na základě
této smlouvy zavazuje, je vymezen schválenými jízdními řády. Návrhy jízdních řádu i jejich změny v
době školních prázdnin (čl. 4.5 Smlouvy) je DPMLJ oprávněn zavést po předchozím schválení Radou
statutárního města Liberec.
Změny jízdních řádů od 1. 7. 2019:
S účinností od 01. 07. 2019 budou zavedeny na linkách MHD č. 2, 3, X2, X3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 24,
26, 17, 18, 23, 28, 500 a 600 letní jízdní řády, standardně bez provozu posilových školních linek, které
jsou k nahlédnutí na webové adrese: http://www.dpmlj.cz/jizdnirady. Současně se zavedením letních
jízdních řádů dochází k následující úpravě:
- na základě požadavků občanů bude zřízena nová zastávka pro linky č. X2 a X3 „Březová alej“ směr
Lidové sady.
Přehled změn po jednotlivých linkách:
Linky 2, 3, X2 a X3 - bude platit výlukový prázdninový jízdní řád. Celotýdenně bude interval linek
mezi spoji 12 minut.
Linka 5 - v pracovní dny nejedou spoje od 5 do 8 hodin a od 13 do 19 hodin. Víkendový provoz beze
změn. Od 8. 7. 2019 bude linka z důvodu výluky provozována pouze v úseku Fügnerova – Vratislavice
nad Nisou.
Linka 11 - prodloužení provozu tramvajových souprav v pracovní dny až do 19 hodin. Počet spojů
v pracovní dny a o víkendu beze změn. Od 8. 7. 2019 bude linka z důvodu výluky
provozována pouze v úseku Fügnerova – Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady.
Linka 12 - v pracovní dny bude prodloužen interval mezi spoji v ranní a odpolední špičce o 2 minuty.
Víkendový provoz zůstává v intervalu 20 minut. Z důvodu uzavírky ulice Londýnská bude linka jezdit
po objízdné trase na základě vydaného objížďkového jízdního řádu, s upravenou časovou polohou
spojů.
Linka 13, 24, 26 - v ranní špičce bude prodloužen společný interval spojů o 2 minuty. Na lince č. 13
zkráceny spoje končící v zastávce Škola Kateřinky do zastávky Kateřinky lesní správa.
Linka 14 - bude provedena úprava odjezdů spojů v pracovní dny mezi 5. a 7. hodinou.
Linka 15 - dochází k prodloužení intervalu mezi spoji v pracovní dny v ranní a odpolední špičce na 20
minut a mimo špičku na 40 minut. Víkendový provoz beze změn.
Linka 17 - z důvodu uzavírky ulice Herbenova bude linka vedena po objízdné trase, na
základě vydaného objížďkového jízdního řádu.
Linka 18 - prázdninový jízdní řád. Nepojedou školní spoje.
Linka 23, 28 - z důvodu uzavírky ulice Londýnská bude linka jezdit po objízdné trase, na základě
vydaného objížďkového jízdního řádu.
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Linka 600 - změna jízdního řádu. Každý druhý spoj linky bude prodloužen až do zastávky Bauhaus.
Z důvodu uzavírky ulice Londýnská bude linka jezdit po objízdné trase, na základě vydaného
objížďkového jízdního řádu.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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