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Naše Sp. Zn.lČ.j.
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Olomouckého kraje
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Příprava jízdních řádů drážní osobní dopravy na období 2012/2013
Zákonem Č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven
v § 40 postup pro přípravu a zpracování jízdních řádů drážní
osobni dopravy.
Provozovatel dráhy, Správa železniční a dopravní cesty, s. o., předložila dne 8. 6. 2012
Olomouckému kraji návrh železničního jízdního řádu pro obdobi platnosti 2012/2013,
který byl zveřejněn na webových stránkách Koordinátora integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen KIDSOK, p. o.),
www.kidsok.cz v sekci "Jízdní řády". Jedná se o pracovní materiál, který bude na
základě obdržených připomínek, podnětů a výše finančnich prostředků na pokryti
prokazatelné ztráty dopravci upravován.
Připominky je možné zaslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o.,
do 13. 7. 2012 (viz http://www.kidsok.czlkontaktni-informace.aspl.
V této fázi příprav
nových jízdních řádů však na ně bude písemně reagováno jen v případě konkretizované
žádosti o vyrozumění v dané věci.
Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu úpravu navrhované časové polohy nebo
zavedeni spoje a na jaké trati požadujete, např. odvoz do zaměstnání - konkrétně uvést
místo, pracovní dobu - směny, počet dojíždějícfch a další náležitosti, které se vztahují
k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou
linkovou dopravu uvést číslo linky, dopravce nebo její název, čislo spoje, čas.
Předmětem připomínek nejsou vlaky dálkové dopravy kategorie R, Ex, IC, EC, SC, kde
zadavatelem je Ministerstvo dopravy nebo jsou vedeny na základě podnikatelského
záměru železničních osobních dopravců, ale pouze vlaky typu Os a Sp, jejichž
objednatelem je Olomoucký kraj.
S pozdravem
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