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.
16. schůze rady města dne: 18.08.2020
Bod pořadu jednání: 58
Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 9. 2020
Stručný obsah: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., (dále jen DPMLJ)
připravuje změnu jízdních řádů v návaznosti na konec letních prázdnin, kdy se provoz MHD
vrací do předprázdninového režimu. Současně je předmětem tohoto materiálu i schválení změn na
dílčích spojích u vybraných linek.

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

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

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

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - 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 s účinností od 1. 9. 2020
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a písemně informovat Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o usnesení Rady města Liberce
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.08.2020
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Důvodová zpráva
DPMLJ v souvislosti se začátkem školního roku hodlá od 1. 9. 2020 navýšit provoz na linkách MHD v
Liberci. Navýšení počtu spojů se týká především dob ranní a odpolední přepravní špičky v pracovní
dny. Jedná se především o provoz na páteřních linkách č. 2, 3, 5, 12, 13, 24, 26 a linkách č. 16, 18 a 21.
Na trase Fügnerova – Harcov budou linky č. 15 a 57 provozovány v novém režimu, který zohlední
přepravní špičky ve dnech školního vyučování v časech mezi přednáškami studentů TUL, které
využívají studenti pro přesun mezi budovami a kolejemi TUL. Tento nový režim bude DPMLJ
vyhodnocovat a případně bude podle potřeby upraven.
Změny budou provedeny i o víkendech, kde dojde např. ke změně časové polohy spojů linek č. 17 a 30
tak, aby navazovaly na hromadné odjezdy v h:20 a h:50 s možností přímého přestupu mezi linkami
MHD v terminálu Fügnerova. O víkendu dojde také k prodloužení vybraných spojů linky č. 18 od U
Pramenů až do zastávky Rudolfov, které by mělo odlehčit vytíženým spojům jedoucím do Bedřichova či
k navýšení počtu spojů linky č. 14.
Změny a posílení spojů od září 2020 jsou prováděny na základě:
- očekávané a odborně odhadnuté poptávky cestujících, vycházejíce přitom z dlouhodobého
sledování a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu ve společnosti,
- a na základě vyhodnocení doručených podnětů cestující veřejnosti či na základě požadavků
ředitelů školských zařízení.
Přehled plánovaných změn v MHD Liberec od 1. 9. 2020:
Linka č. 2 a 3
Konec prázdninového jízdního řádu, zvýšení počtu bezbariérových spojů.
Linka č. 5
Konec prázdninového jízdního řádu.
Linka č. 11
Zvýšení počtu bezbariérových spojů.
Linka č. 12
Konec prázdninového jízdního řádu. Víkendový spoj s odjezdem v 5:35 ze Zeleného Údolí bude ze
zastávky Fügnerova pokračovat jako spoj linky č. 32, který bude ze zastávky Globus prodloužen až do
zastávky Pavlovice Letná. Spoj bude zastavovat na zastávkách po trase.
Linka č. 13, 24 a 26
Konec prázdninového jízdního řádu.
Linka č. 14
Přidány nové víkendové spoje.
Linka č. 15
Konec prázdninového jízdního řádu. Linka bude více posílena linkou č. 57 v době přesunů studentů
TUL.
Linka č. 16
V pracovní dny přidány spoje v 6:43 z Machnína do Fügnerovy a 12:15 z Fügnerovy do Machnína.
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Linka č. 17
Změna časové polohy víkendových spojů.
Linka č. 18
V pracovní dny přidání spojů mezi 15. a 17. hodinou, změna časové polohy vybraných spojů. O víkendu
změna časové polohy spojů, prodloužení vybraných spojů od U Pramenů až do Rudolfova.
Linka č. 19
Změna datumových poznámek spojů.
Linka č. 20
Konec prázdninového jízdního řádu.
Linka č. 21
V pracovní dny přidání spojů v období ranní a odpolední přepravní špičky. Stání linky č. 32 v terminále
Fügnerova bude od 1. 9. 2020 nově přesunuto do stanoviště č. 6 (společné s linkou č. 12, 13, 24, 26, 28
a 30 směr Pavlovice a Stráž nad Nisou).
Linka č. 22
V pracovní dny v období dopoledního sedla prodlouženy vybrané spoje ze zastávky Americká až do
průmyslové zóny Jih.
Linka č. 23
Změna datumových poznámek spojů.
Linka č. 25
Drobné úpravy spojů.
Linka č. 27
Změna datumových poznámek spojů.
Linka č. 28
Spoje jedoucí v pracovní dny v 8:25 z Fügnerovy do Radčic a 8:50 z Radčic do Fügnerovy budou
zrušeny a nahrazeny spoji linky č. 24 s odjezdem v 8:35 z Fügnerovy do Radčic a v 9:09 z Radčic.
Linka č. 30
Změna časové polohy víkendových spojů.
Linka č. 31
Spoj jedoucí v sobotu v 6:31 z Průmyslové zóny Jih do Fügnerovy bude nově nahrazen spojem linky č.
34 po trase Průmyslová zóny Jih - U Slunného potoka – Banskobystrická – Nádraží – Babylon –
Fügnerova.
Linka č. 32
Víkendový spoj s odjezdem z Fügnerovy v 5:45 bude ze zastávky Globus prodloužen a ž do zastávky
Pavlovice Letná. Spoj bude zastavovat na zastávkách po trase a nahradí tak původní spoj linky č. 12.
Stání linky č. 21 v terminále Fügnerova bude od 1. 9. 2020 nově přesunuto do stanoviště č. 6 (společné s
linkou č. 12, 13, 24, 26, 28 a 30 směr Pavlovice a Stráž nad Nisou).
Linka č. 33
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Změna datumových poznámek spojů.
Linka č. 34
Sobotní spoj s Odjezdem v 6:31 z Průmyslové zóny Jih k Nádraží pojede po nové trase Průmyslová
zóny Jih - U Slunného potoka – Banskobystrická – Nádraží – Babylon – Fügnerova.
Linka č. 38
Změna časové polohy víkendových spojů.

Linky č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60
Nový jízdní řád pro školní rok 2020 / 2021. Stání linky č. 52 v terminále Fügnerova bude od 1. 9. 2020
nově přesunuto do stanoviště č. 6 (společné s linkou č. 12, 13, 24, 26, 28 a 30 směr Pavlovice a Stráž
nad Nisou).

Aby bylo zřejmé, jaké jízdní řády jsou předmětem schvalování, jsou nedílnou součástí tohoto materiálu.
Avšak z důvodu velikosti těchto souborů a vzhledem k velkému objemu povinně tisknutého materiálu s
ohledem na ekologickou stopu je radě města poskytována příloha formou volně dostupného sdíleného
odkazu
z
městského
cloudového
uložiště
pod
odkazem:
https://cloud.liberec.cz/index.php/s/5PPt5LEGXJoGMHJ
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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