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.
7. schůze rady města dne: 24.03.2020
Bod pořadu jednání: 9/2
Změna jízdních řádů MHD s účinností od 26. 3. 2020
Stručný obsah: Předkládaný materiál souvisí s úpravou jízdních řádů v MHD v souvislosti s
COVID-19. Jízdní řády by měly být po přechodnou dobu v tzv. nouzovém režimu, tj. dopravní
obslužnost by se měla omezit na úroveň ještě omezenějších prázdninových jízdních řádů.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: změny jízdních řádů MHD
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Mgr. - pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku

Projednáno s:

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

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - pověřen zastupováním funkce vedoucího 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
navržené změny jízdních řádů s účinností od 26. 3. 2020
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: Hýbner Lukáš, Mgr. - pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku
T: 24.03.2020
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Důvodová zpráva
Dopravní podnik v rámci opatření vyhlášených vládou ČR a hejtmanem Libereckého kraje v souvislosti
s výskytem viru COVID-19 a následným významným úbytkem cestujících v MHD a nutností snížení
nákladů společnosti, připravil dočasnou změnu jízdních řádů v MHD Liberec. Začátek platnosti těchto
změn vejde v platnost od čtvrtka 26. 3. 2020. Víkendový provoz linek MHD zůstal s ohledem na jeho
rozsah kromě zkrácení doby provozu téměř beze změn. Změny o víkendu jsou pouze drobné a po 20.
hodině.
Autobusový provoz v prac. dny bude ponížen o 21% spojů a tramvajový o 23% spojů.
Měsíční úspora ujetých kilometrů činí 55 000 km u autobusů a 29 000 km u tramvají.
Vypravenost vozového parku v pracovní den klesne o 30% vozidel.
Přehled změn v souvislosti s COVID-19 v MHD Liberec od 26.3.2020:



V celé MHD Liberec dochází k ukončení provozu v cca 23 hodin. Hromadný rozjezd linek MHD
z terminálu Fügnerova s garantovaným přestupem cestujících se posouvá z 23:20 na 22:40.
Bez náhrady se dočasně ruší linky č. 33, 34, 35, 36, 37, školní linky č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60 a noční linky č. 90, 91 a 92.

Linky č. 2 a 3
Pracovní dny


Prodloužen Interval mezi spoji linek 2 a 3 celodenně na 10 minut z dosavadních 6 – 8 minut.

Linka č. 5 a 11
Pracovní dny


Zrušení posilových spojů linky č. 5 v ranní a odpolední špičce. Výsledný celodenní interval mezi
spoji 15 minut. Dosud ve špičkách 7,5 minut.

Linka č. 12
Pracovní dny


Prodloužen Interval v ranní a odpolední špičce na 8 minut místo dosavadních 5 - 7 minut.
V dopoledním sedle interval 15 minut místo dosavadních 12 minut. Změna v rozložení
nízkopodlažních spojů.

Linky č. 13, 24 a 26
Pracovní dny


Prodloužen Interval v ranní a odpolední špičce na 10 minut místo dosavadních 7 minut.
V dopoledním sedle interval 15 minut místo dosavadních 12 minut.
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Sobota a neděle


Po 21. hodině prodloužen interval na 20 minut z dosavadních 15 minut.

Linka č. 14
Pracovní dny


Změna časové polohy vybraných spojů.

Linka č. 15
Pracovní dny


V platnosti letní jízdní řád linky s intervalem mezi spoji 20 minut ve špičce, 40 minut
v dopoledním sedle a 30 minut ve večerních hodinách.

Linka č. 16
Pracovní dny


Zrušení vybraných spojů v ranní a odpolední špičce v úseku Fügnerova - Ostašov

Linka č. 17
Pracovní dny


Interval v odpolední špičce prodloužen ze 30 minut na 60 minut

Linka č. 18
Pracovní dny


Zrušení vybraných spojů v ranní a odpolední špičce

Linka č. 19
Pracovní dny


Beze změny

Linka č. 20
Pracovní dny


Zrušení dvou párů spojů. Převedení spojů linky č. 60 do linky č. 20. Změna časové polohy
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vybraných spojů.
Linka č. 21
Pracovní dny


V odpolední špičce prodloužen interval na 20 až 30 minut z dosavadních 10 minut

Linka č. 22
Pracovní dny


V ranní a odpolední špičce prodloužen interval na 15 minut z dosavadních 10 minut.

Linka č. 23
Pracovní dny


Beze změny

Linka č. 25
Pracovní dny


Změna v rozložení nízkopodlažních spojů. Po 20. hodině prodloužen interval na 30 minut
z dosavadních 15 minut.

Linka č. 27
Pracovní dny
 Zrušení vybraných spojů v časech střídání pracovních směn v Průmyslové zóně Sever.
Linka č. 28
Pracovní dny + sobota a neděle


Zaveden nový spoj ve 22:52 z Pavlovic křižovatky do Radčic, který bude v zastávce Pavlovice
křižovatka navazovat na spoje linky č. 13 a 26 s odjezdem z Fügnerovy ve 22:40.

Linka č. 29
Pracovní dny


Zrušen spoj v 8:20 z Kunratické sídliště do Fügnerovy.

Linka č. 30
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Pracovní dny


Změna časové polohy vybraných večerních spojů.

Linka č. 31
Pracovní dny


Zrušení vybraných spojů v průběhu celého dne.

Linka č. 600


Nově poslední spoj od Bauhausu v 16:50. Poté spoje pouze ke Globusu.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

6/6

