FW: Zápis z jednání + návrh JŘ linky PID 329
Od:

Horký Jan <jan.horky@mountfield.cz>

Komu: Lukáš Petrus <petrus@obeczlata.cz>
Datum: Fri, 3 Aug 2018 09:49:43 +0000 (3.8.2018 11:49:43 )
Posílám dohodnuté, slíbené Čau Honza a za vše děkuji

From: Doskočil Vojtěch [mailto:doskocil.vojtech@ropid.cz]
Sent: Thursday, August 02, 2018 11:13 AM
To: Horký Jan; Stanislav Plocek; OÚ Sibřina; rubin@obecskvorec.cz; starosta@obecslustice.cz; OÚ
Sluštice; starosta@dobrocovice.cz
Cc: Chmela Petr; Marek David; Vyčítal Jiří; Kudláček Luděk (IDSK)
Subject: RE: Zápis z jednání + návrh JŘ linky PID 329
Importance: High

Hezký den,
jelikož jsem ve stanovené lhůtě obdržel souhlasy všech dotčených obcí dle dohody, tedy
Zlatá, Sibřina a Sluštice, které se dohodly na financování navýšení provozu na lince PID 329,
v příloze zasílám JŘ, který bude na lince PID 329 platný od 3.9.2018.
Jsou zapracovány změny, které byly požadovány a schváleny (viz zpráva níže).
Věřím, že nyní to bude ke spokojenosti většiny obyvatel dotčených obcí, kteří linku využívají.
Mějte se hezky a přeji nám všem méně parné léto J

S pozdravem
Vojtěch DOSKOČIL | Odbor městské dopravy
Projektant, Oddělení projektování městské dopravy
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1 | datová schránka: ku79q7n
tel.: +420 234 704 573 | e-mail: doskocil.vojtech@ropid.cz

Od: Doskočil Vojtěch
Odesláno: 23. července 2018 15:35
Komu: Horký Jan; Stanislav Plocek; OÚ Sibřina; rubin@obecskvorec.cz;
starosta@obecslustice.cz; OÚ Sluštice; starosta@dobrocovice.cz
Kopie: Chmela Petr; Marek David; Vyčítal Jiří; Kudláček Luděk (IDSK)
Předmět: RE: Zápis z jednání + návrh JŘ linky PID 329
Hezký den,

Stránka 1 z 3

Hezký den,
na základě požadavku obce Zlatá zasílám v příloze návrh JŘ tak, jak jej zpracoval dopravce,
aby vyhovoval.
Prosím, seznamte se s aktuální verzí jízdního řádu.
Prosím o Vaše připomínky, případně schválení JŘ do pátku tohoto týdne, tedy do 27.7.2018!
K tomuto datu, potřebuji i souhlasy obcí, dotčených ohledně plateb za linku! Pokud tyto
neobdržím do tohoto pátku, nemohu změny od září 2018 realizovat.
Díky za pochopení,

S pozdravem
Vojtěch DOSKOČIL | Odbor městské dopravy
projektant Oddělení projektování městské dopravy
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1 | datová schránka: ku79q7n
tel.: +420 234 704 573 | e-mail: doskocil.vojtech@ropid.cz

From: Doskočil Vojtěch
Sent: Friday, July 13, 2018 11:02 AM
To: 'Horký Jan'; Stanislav Plocek; OÚ Sibřina; rubin@obecskvorec.cz; starosta@obecslustice.cz; OÚ
Sluštice; starosta@dobrocovice.cz
Cc: Chmela Petr; Marek David; Vyčítal Jiří; Kudláček Luděk (IDSK)
Subject: Zápis z jednání + návrh JŘ linky PID 329
Importance: High

Vážení zastupitelé,
Na základě společného jednání ohledně problematiky linky PID 329, které se konalo dna
11.7.2018 na OÚ Květnice Vám v příloze zasílám zpracovaný návrh JŘ linky k připomínkám,
případně ke schválení.
V JŘ jsou zohledněny všechny body, které jsme si na místě řekli jak ze strany vás, zastupitelů,
tak i ze strany nás, a ze strany dopravce.
Jednalo se o:
Posun ranního spoje ze Škvorce do Prahy, Sídliště Skalka na čas 6:16 hod.,
·
·
návrh a vyčíslení spojů ve 12:54 hod ze Skalky a ve 14:02 ze Škvorce do Prahy –
tyto dva spoje navíc byly naším ekonomickým oddělením vyčísleny na částku
11.494,-Kč/měsíc,
·
aplikaci požadavků dopravce na spoje z Prahy, Sídliště Skalka do Škvorce tak, aby
bylo možné řádně čerpat bezpečnostní přestávky řidičů stanovené zákonem a aby JŘ
zajišťoval na konečných zastávkách dostatečné obratové doby, aby spoje vlivem
častých výkyvů IAD měly čas na dorovnání zpoždění a jezdily řádně a včas,
večerní posuny spojů z Prahy a ze Škvorce na základě požadavku obce Zlatá.
·
Prosím, seznamte se se změny v přiloženém JŘ, z nichž jeden je linkový JŘ a druhý je
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Prosím, seznamte se se změny v přiloženém JŘ, z nichž jeden je linkový JŘ a druhý je
srovnávací JŘ, který porovnává současný stav se stavem novým od září 2018.
Prosím, přiložený JŘ ještě může doznat drobných změn vlivem provozu linky PID 111 na
pražské straně, proto jej nepovažujte za 100% definitivní.
Tento email, prosím, považujte rovněž za písemný zápis z konaného jednání.
Prosím o Vaše náměty, připomínky, případně odsouhlasení změn, zejména, zda
jste schopni a v jakém poměru, podělit se o financování výše uvedené částky.

Přeji hezký víkend,

S pozdravem
Vojtěch DOSKOČIL | Odbor městské dopravy
projektant Oddělení projektování městské dopravy
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1
tel.: +420 234 704 573 | mobil: +420 727 932 235 | e-mail: doskocil.vojtech@ropid.cz
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