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MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 

DNE: 23.10.2017 JEDNACí ČíSLO : 1257/2017/0KS 

NÁZEV: 

MHD úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018 

ANOTACE : 
Návrh úpravy linek a jízdních řádů MHD dle výstupů ze zkušebního provozu 07·09/2017 

NÁVRH USNESENí: 
Rada města po projednání 

. schvaluje pokračovat v přípravě úpravy linek a jízdních řádů MHD dle přiloženého návrhu 

. bere na vědomi návrhy podané ve věci úprav MHD panem s tím , že 
jsou součástí posuzovaných podkladů , na základě kterých je navržena úprava MH D, a 
doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí změny MHD a vypořádání připomínek 
doručených prostřednictvím pana II rámci uvedených změn 

- schvaluje úpravu jízdného dle návrhu var. 2 v příloze 
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Odd. fin . kontroly a inter. auditu : Odd. projektů a marketingu: Krizové fizeni : 

Městská policie : Regionálni muzeum: Technická správa budov města : 

Zpracoval: Předkládá: 
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Název materiálu: MHD úprava linek a jízdnich řádů od 1.1.2018. 

Počet stran: 3 

Počet přiloh: 4 
1· Přehled připomínek k MHD od občanů , instituci a podniků doručených po 3.9.2017 a 

doručených dříve, ale nedořešených úpravou k 3.9.2017 
2- Návrhy úprav MHD od pana a jeho reakce na projednánf návrhu 

v prscovnl skupině 
3- Podklad pro změny od ZDAR a.s. 
4- Pfedběžný návrh úprav MHD - bude aktualizováno. 
5- Návrh úprav jizdného - Var 1 a Var 2 

Popis 
V rámci zkušebního provozu byly sesbirány připomínky a naměty na úpravy - zlepšeni provozu 
MHD. Zadánlm pro pracovní skupinu bylo udržet cca stejný rozsah naježděných kilometrů a 
zefektivnit dopravu, přizpůsobit vice potřebám cestujicfch. 
Aby bylo možné zajistit změnu MHD od 1.1.2018. je nezbytné rozhodnout o novém trasovánf 
linek do konce řfjna 2017, aby mohla v potřebném terminu proběhnout správní tízen! v této 
věci (časy jednotlivý-ch spojů mohou být upravovány i následně). 

Geneze připadu 
Od 1.7.2017 upraveny linky a jízdnl rády MHD 
Připom ínky občanů, institucf, dalších osob projednány pracovnf skupinou 
Provedeny změny jizdnich řádu MHD s platnosti od 3.9.2017 (RM Č. 71. bod Č . 1166/2017/KS) 
Nevyřešené a nově doručené připomínky projednány pracovní skupinou 9.10. a 16.10.2017 

Návrh řešeni 
Na základě projednáni doručených připomínek a na základě dat zjištěných ze zkušebního provozu 
je pracovní skupinou navržena úprava linek a jizdnlch řédu MHD dle návrhu v přlloze. I nadále 
bude sledováno chování systému MHD, toto bude vyhodnocováno a v případě potřeby budou 
zváženy další úpravy. 

Současně je navržena i úprava jízdného, a to především zdražením hotovostnfch plateb. Ve Var 1 
je odhadováno zvýšení příjmů o 300-400 tis. Kč/rok , ve Var 2 je odhadováno zvýšeni přijmů o 500-
600 tis. Kč/rok. 
Úprava jízdného má především zatraktivnit a ve spojení s propagaci zvýšit užíváni předplatných 
kuponů a karet klienty MHD, minimalizovat manipulaci s hotovostí u řidiče, kdy cUem je kromě 
j iného urychlit odbavování cestujících v autobusech, urychlit j ízdu spojů minimalizací ztrátový-ch 
časů při hotovostních úhradách v autobuse, připravit podmínky pro budoucí zavadění produktů 
jako "kličenka~ nebo platby platebn! kartou, apod. Rozšířeni bezhotovostních plateb je podmlněno 
účinnou propagací, medializaci možnost[ a jejich výhod. 
Je potřebná účinně propagovat změny na seznámení občanů s připravovanými změnami a 
objasnit možnosti přestupů bez nové jízdenky. Je potřebná účinná propagace možností užfvání 
kuponu a bezhotovostních plateb. 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání 
schvaluje pokračovat v přípravě úpravy linek a j ízdnlch řádů MHD dle přiloženého návrhu 
bere na vědomí návrhy podané ve věci úprav MHD panem s tím, že jsou 
součást[ posuzovaných podkladů, na základě kterých je navržena úprava MHD 
schvaluje úpravu jízdného dle návrhu var. 1 v příloze 



Doporučení předkladatele 
Odbor komunálních služeb doporučuje schválit usnesení dle návrhu 

Stanoviska 
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Hetlkhu, latlm m'm st'" fIn ra"ol sm6nu. pi'ed 1mblou J;j 1 ml woluPrllcovnlcl ~ sldlliti Stalm,nd,,bme jeldDy linkou 1 Heltieh. V lednu 2017 

oo! autobus ujl!děl ke žďasu. Touto linkou jezdilo porOOmé hodni!! ~ujr,;k:h .. pravtdelné jsem stála u f1dlč~ a 
I ,n,p~. 5:55);:58. Sa~Jrně v dmi .. f\lIj.le 
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Pleli I se WOI.l sestrou nI rybácI! na PlI~ "'drti. Vfe (tedy dop~ wtobuseml rybafel'll) problllBIo dGbfe, ~ dokon~ i na rybich Jsme byH 
,USPI nám a~ rtazil ten fakt, fe kdyl jsme dl1iti Jet o I!odifl~ d!'fve nel obvykle Iv 11:42). iádn1 takoví' spoj nejel. '" proto bycll se vás drtil zeptat, to 
IVjS III!dto ke Inde'" 'POlO odJfldiJfdch pndle omtnlch t&sG odjetdO ~ Pi!sb!. njdrfe II 17:42 II 19:41. že by ntobsatenost fPOj" nebo $Md nko jirn!ho?t NetJvli 

IJ~Ae.?~ ~r;etotlhilml, kteři tam jak kr." .. sl:děll II čekali. NafWtI by1llfed týdnem vlednlden, talde ~ zachn1inll sPOJ IInkyč.7, který odjf!di,1 od Toko Zll 
1"1":U~, ten ale byl pi'e!llněný zambtnandToltom. "joIIk se i pouléji podle mluveni cestuJlch UlWlllo, v tomto autobuse jeJ! cilincl t~nlličilnl nebo imerKanl), 

I
~~f:~[~~~,!~"~vm relaxelnl IIrdl na Piltku. Mll timto MVYm JUdolm fádilm tak m ... ~ljftt od Tokoru na njdrúl dilko;1m autobusem, kWfýrw~~._ .. _. 
I se zasdYlr.lml, II (lokona! inl ndltjim nedo~zaI odpovědět kd\! je traln Sl3tlQn.A to sl myslím. fe nen! pfru dobr.! pretent3c:!! m~5ta 8 ""'VIle 

, zaj lffYje. !IyI by~ "d, kdy! by byl all!Spoň spoj ~ 17:42 !noyu obnoven ale$poň" době, kdy je reI<lXilčol,reál na Pll<Iku olevfen (tedy'1d 

My$Ifrn si, fa tento lIJQj by byl hojně vyutlwá n. JIstě byho ..... utlll i.k rnamltlky sdětm1. dOchodd, lle I trebf ryb.ifl. 

: I dotH-~ se tlItUf zamys1~ t\ad tIm, pro~ spoj linky č.2 odjf!dij!clz Piláku v 18:42 Je!tf zajitdj k Nákupnlmu ~rkl.l fla Brněnské. Za ~elou dQbu (od 
11.7) co Jsem Jelz pitáku z ryb nikdy nikdo zde nanastLIpoval ani nt'l'{Stll'pOVal. 

i~~!~zd~' do !leoly linkou f.5 a tafl:é domů ze školy a z 1IrotIilW- rmtoupily na loS NI uUcl VejmJuvov. • vyrtoupi!yo na HomI II odpoledne op.U OpilČnA, IInkil 
IJl!Uluav IntefVIIlu 111. 

nO\'em ~stJ!mu OE tlmro irněrem dostaroou POUle linkOU f. 2, ale ~ bny a ani navyRoupI'" b-Ifúostlllrott:l oclpoltd~ nMlalí kde naslo\lp!t. lulyf majl 
zlmi!!, kdy je J,mné ~oča51 II I nemMeme n«hat chodit samotné p7es telé mfrtl:l donMJ. .. , . 

že pi'lhlédnate k tt!to pi'ipomJnce. 

I 

~ 

I , 

obsluha ~m. Republiky- jlC!\>ze 1I1nkoo+mto!m~ft1 n .. nnce 1:.6 {"o1'eo::;onj" nnkil č.l, (1!~soYánl.nlr;y Č. 5 mimo n.Republlkyfl) 
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I II 

~ ~ ~ 
pll stejném objemu peněz, ujetých km a pottu VOlili,:! NEUE ZÁSADNJ ZLEPŠENI REAlI20VAT 

), 
dllfljsem 

nepojede. V nedtl! 

11 minut Plnději než dllYe, ale pfusto by 

~ <d • 
praownf ... '" . -vzlmnlm 

.. "'rntJtf Ul fď'"-! 1 Je mami GmtUlni.V l;mnfth měsIdel> ja poslednl $pOJ v 16.42 hod. Hlavni fe se 
na sld~litě Wár 3. 

podlkovlt, te se t!k dobre sta,-M", o blaho ob~nil. 

I ,j mvsl",t)e ) ," "._ ",bo' 
do 1I'lICf!???00 nl/TllKlllca,NI fcras,do Alberta.TlmlO krokem Jst", ml velmi tkl.mali.Prol Sf! n"'ptlte 

50! r;ldit od nějilk#lo docent;1 Drdlv z Pirdublc.V Jin~ městedltohle nee>dstuje,VJim6 jste $I vťlbec,fe 

td'áru od$téhuji,protOM se mé tMly p~ dobl! ift.Mot ~ to mmprotol:e Jsem rodilý Ú&rák.~", 
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pOC3:S( nllpl. silnf děJ(, siloi mělenS, tMje, n'mm~, ledovka ~ pod. nenlmolnostse bnJltÓ'lě II l"'«tde 1 obou jmetlO'Jilnycl'l tastávekv 

l0bou sm~redl doplllvlt. 

také ·super", sJte pl§ete. fe 'utobusyjl!zdlv M.PE!I~. alt kdl'! ze zasd,~ U PILY odjedou o vfkmdu autobu$y l1minut 
tak )dorte pBkyMbo alltem ,proto!e p;akje SOmlnut paUla. Urtlti! o tom rozlloduje I\Ikdo, kdo MHOnevyufM.!1 

nutl poutfllilt auto.Je todobfé? To V~m n_dl, h bude $tIed měsUI 

68 ~~~~;mlnUrost/!'fo občany t domu I 
byli Hel!! lI/'ťIdI ! pledpoldidám. te MHD je pro Ildla ne pro neSnlyslnt 

Prim, )awlrc.chyba II pobd~J_ Mo Unku aby Jezdila tlIkJa" 
II Primy je to ntrtnost.NetasahujW clo zavedenoJ<;h spolCl. na co 

" 

?O 

" 
n 

" 
74 

" 
" 

" 

" 

I .... ' 

by mi! ~lfmalo proěste ll'Ul11lwft.en! spoJe I truv UbuHrAi\ ~J.mikou7 Po!wd se vtm ~Io.lejexll malo 
,I pédné ho ,)plni ~lt. Ne1lob~ se ~ mi! ale ~ ll! mall seniofl oldou hodinu $~I do ICauflandu. 

7 361t. vozila kůd>( den s !)OrtIfenou dcerou 
většinou později. Bki! I tak Jsme to stfhaIl clo 1ItoIy. 

r ille 5 odJezdy v 6.47 II a! 1.47 
to clo!koly NI zvoniní II 8.00 h. Ml", stihnout. 

r t nádolU ne blgy, Ilil j)fÍknkllili na b~~ gymrnhlum. 
stíhalo do Yrot 

I~'':'' , 
~ 

. přes ná~tI je ibyt:ečn)í 11,11(115. bmys:lete se IIf.d 11m, lidem te SgIInB~U by to bVIo ku prospich\ol. DIIU dvrhy na 

1_ .... :~~:,:~'"" . ~. 
,,? AnI tetl, kter/letdl Ir. Tokotu nebo na PQskou nMrt a yVtkM :de? Mtifu mátdWody, 

I II 5,6 a 7.Opttm'1M (linka!h Ilplr'l6 MIHli by bylo, 
r 00 by pot"m jela ; pf ... Stann,rad po Okculni, JIné ~ rntmám, nové jlzdnl fflrJy Jsou jinak VVhov\ljld. Pamatujte, bo I na 

nebo 7 mlnut po pNjetdu rychllkťl od Brna. to se bude. těžko stlhat. od p...ny 12 mInut, pro md! cestuJId]e to na hrallě. 

peOOY3t!!iského domu byty ~d~ ~Il Jeldl ~ mUti bez p~sd'nl, led mus/ pte$edlt nebo I ~em'tet metllutt.bml, tf se to lll'átl do pOvodnlho stavu. 

""" 
... ~, ..... 

uf prato!lujete fImru TOKOI a Cpete bm Jeden ~utoblls lil druh~,uk byste. tiky mohli pi\cport nko prO .... JMns"'H'V G:J7 by mohla ni! 

mInOU dostilli do prke THP ... 11 po tleli lIodlnl_ ~tky I Jamské po Unce 9'Hto platil pro Jiný fasy ••• v 
děli vk: lidu la~ na TOI<OZE ." •. a mfrto protltovánlZfl 2 a ~an byste mohli vJc protifCMIt Jlny čánI m&t.._budta s~V"i 



I"j'~·' , ,."", , 

B4 
iI bylo to II pollodě,ted'Jetdlla Jen)&dna iI byla II Tokezu po pul iesté.r.d',I«1y! poJ!'de H Stalfncradu 5,30 se n~bud! stlhat,j§l!m 

to nestlhnu,kdo to za ml'! bude naděláv"t,To máme Zll trest,že jsme restaUngradu?VTokole $e lIIČk1á v 5,45 ne jako ~ oswtnlcll závodech ve 
"',~, , 

"",,_, ..... ""dO , 

" ~J~" 
~, ~ fo[ 

, , , 

111ft 2, pfedevJlm ",O\IIf spoj dolli:olv,v(jbec nt~elttll'nlv. RiI""1 , tast1tvte Bezručova . , • Muslm j/Udit li do;erou, proto!!! <Wnileté dni tohle Sll'"" 

spf§e pnou pomámku. Jela)sem tedy li dcerou rannlm spojem t.z,lrterý '"' PQJmouttelyZlt 2· «115 ulic a atlé VysoQnyllll Tatfetl'ebl dfll!$ 
21.stol@I'oprwdunepiedstavup ;-( Oů.;hodct jedoud hlavně z V~.QČan stoji s berlemi. ale I .. d~jIlé minimální! vOO seJ'jlorom II nalem mkli. D~m nem to, b! by Je I1dé nepou~1I,.1I1e proset Je autobU! 

I přetm!ný. Velmi jsem úvidila UdE: m jedoudm I ~<WIio; vkolo. kteřl pollodtně seděli \II! svém busu, rnv. 5 lidi stálo. 
avto by ku prosp&b\l ~ct, kdyby něl«lo kompetentní opako~3ně tuto tr.",1 n1no projel, " , 

I ob';;o:ek. 

:::;,.' , , nejecloucl pře, Vysoálny. neo~ Je\lQud «tým Zkl. tedy I pht Novou I v.jmlwo'IU. 
naprosto \11 rtritová, nfkdo $ ni n.Jud!. Zbytetnl se odčerpávaJ! penlze z ~ho fflZPO<!tu. které by se mohly 

na mill! n!koI1k..,.,..1 LltN!fna a StaY!It"lIIlu, Ie JIm v MNO dlylI1 nikollk .poj(i. , byly vyuif04nr. )ildě dQ zamhtNinl IIOAS, Albert a tl co odjlidř vl"lke,"). eWe doybí veier'" spoje J.k od 
tll tamiltn~nf I. odpolednic:tl s,",n a (Id pooMdnkh ","-kll). 

" 
to lehOejitelcne. IIlIi'e vymyslí, dovo1B f$ern $Ivytvoftt ntvrh spojil. které bySl! dd po \flOtil J,,*h městnnvat)ako ·Nočnl!p~e·, "Nocnl 

~.~, ho obwl'lf téclltD !lilek veI~1 autobusy by (vlhledtm k pi'tdpOWdini!mu vvtllénl) byla nell!ntab~nl, Je mcňni! nasadit mel'lŠl ~utnbus čJ 
(ZDAR Je určitě vlilstnl). V pflplldé potreby jsem ochoten ~e dle mo!nnstl podilet ml hleděni neJlepJIt>o leJen!. VIr pNoIIr1 

~ bych poUdat o dopll'linf $p(IIjli MHD přes n~městf smirem na KIáftef ~ z~ ibv jndRy (a~ v tasovém rwmezl pal hodiny. 
doJ1ld1 z 1CIáIftr.J do 1IIolV na 5talinI,.d.lede MHD l. S pfed ~dmou hodlnou. v~nllr konlf po pňl druhé. oamll Il'IŮie doJít pišky 

čtvrt ni třl. Ha hodIllu do ws. .tln if zatl"' v 16 hodin. musf Jet MKO fo 2. Jil v 14:51 hod • potOm v zuš 
trátkfrnu b.su, který strWr clotOIi -I;Q Z$ minut, nevýhocI~ T"kie .. aoly jde pUkyrovnou do M.ldtt.tm Z hodin, 

" n -k~~ ; 17:16 hod. Pokud JI tento spoj ujede, musll!ekat dlllIf hoclilW. Z hlediska JelI bHpelnostl(oblvl'", v .lmnl"m . .klovu ccm pilky n.pflpad6 v!ivahu • 
odi.'JIo ráno v 7 hodin d05kul1i vr5tl!o!iE! dom6 p1'ed šestou hodinou večer kW!iJedně odpolednf-.yuČOlladhodlfIČ 

pf'Qblémy s dopr.lvou dití do .rou!k4 a • kroulkh. mislll FeJf vice rod~iJ. Za tilkovýdltu podmlnck budou děti odmltal do zv! dOthlÍU!t. 

":.j~d,',~ ; , " , 
, . , "flka !~e například na Ilámbli, tak ~~na Odl /leVi" ani netuš/, kudy ten spoj 

" ~mJ~t, 
jlronf řády sloužily lidem tal\, jak pcotfebDvaU. St;lči!o je Jenom dOplnit nhledem k rozvuj! města, POII"plld~ tkooRIlnov.t $a , 

" "'"",,''''' , ";'00. , 
'o jS'8 Hm autobllll'm ~I;? NejsjJ(I ne, protolo! 

I ~IIII~: fl I 
; ~ b-iI >ňd! plný a vyuHván láky , ale i i I. 

mu~rm. JIt s dětmi na zastávku Stude1l$1~. abychom s. dostaIllp6t do noty, a. mjni mu:dme vystoupit 

" ,_ ...... --'""', 
"_.'.~' ~ T~k~ ,~etze i ~iI nAhr.ldu, protole dilem z olroll Zeleni! hor,' se nevypJatf chodit n;I zastávltu U Pllv. Musl pfecMret 

• j)f~nt. plni vyhO'VujIel. 

. , . ' .... ,~d 
]I po pHf vyut.ovad hocllni. kdy...;uka konl' .... 

" 
; , ...yjezd, u něho pi'tr:hod pro , mostem/. 

rIl&Ni aImI, které porádajiruzné OlianIZ3c:t, takieje ll'ejmě txJdeme muset omezit. 

, , 
musíme itiIllt vyučorini o p6I hodiny dffle, abyd\gm stihli dojít na zastávku, která je u 

" 
ni ... stáVtll Jot ů~ (;hodnlk, t~kl", J. tam dotllb. n8bezjHbl. Čl!lGIt ~ v~t!!m pcfl:em dit;' 

I i tspot'll1f1h MHOt. S. i ~ 2 byl~ pr.lvld eln~ l plně vyOOvujlc! nej8n liro děti, ale J pro obi:any, kterrjlvyu%fvall k 
Ct!stě do města na n.1kupy, na poUkHnlku atd. 



               
                          

 
                   

                        

 
             

                        
           

                 
                             

   
                    

                       
                                

                 
                     

 
                     
              

                
      

      
      

                           
                            

           
                             

                     
              

                         

 
                        

                        
       

        
                              

 
                            

                                 
   
             

           
         

 
     

           
         

 

             

                            
                           

                              

                                  

 
                           
                                

   

       
                         

                            
   

                      
                       

        

 
                             

                     



Vělrm, že vYnIlné pnpomioky btJdou zohledněny dffve nei skončI platnost d;;yJebnlch jlzdnio:h Uldú, proto!e pOl roku je dlouh' doba. 

"" 
Pokud ;llonl ~~ nebudou 8dem VVhovovat, vytáhnou aota jtl, (O Je mají) a fd'~r bude Jimi Zom! vit:<! 1ahlcw. ~enost se změnou rannl IIlIky ě.11l PfO$lnce 

2016!sknlfenlspOjll ke ž6ASua HETTlt1iUJ · pNnl dva m~sk:eje:d" autobus ~"'B~.lldé nestihlI! pfljlr na pr8tovl!t~ ve.as, potOm lidI ub'Í'V!lkl a u~alo. 

děkuj; za, clnein! odpovlidl.lng. Dvofák uké odpověděl k lince t. 4 ~ 8. Zatlm nemám O<.lpověd'k býwlá lince 3AlVodojem ..... hlevn! poltl). Mol"ii by,raUo, 

110 kdybot IIob ~. S také 2ajl!dita k Vodojtlmu. 

Clbsahuje hodn! zastavek, Vodojem je vvpy~n. Oěk~jl za kl&dně vyl'lo04nl. 

Jsem velmi zlcklma~lllJá mV5Iel.fe kdy! vytvorlle rtOVi jlldnl /jil MHD,llIkkwl1lkiem,ale ono nee.vám je jedno)e Ndl rino,co)dou v liObotu nebo v nediH do 
prke,nebo ... ~k,.taIc 'II namljf jak doftit do pl1ice1??Oo nemocnice,"" U",do Albem. nmto knlltem Jste mhelml zldamall.pl'Ot se nept6te občanu ve 

U> Žd'~I'e.CQ by byla pro ně neJlep~;nlldlMf! $1 ndlt ad né]ak;\1lO docenti! Ordly z Pardublc.V ifný<:h mkleo;h whle neexistYje.VlimIljste si v6bec.le Žd"~rákCI 
ub'lV'7171 ~ Iaď~m p{emýllet o tom,f" sr: ze 1tI1ru odstěl>u]~protofe se Im=tlldypfestid dable fltMoc m~to m!"l~pro\tlfe/sem roditi Márit,11e 00 Je 1"0 
10 je moc .. ~ pozd~v= •. h ·L. 
doprava f. , by mohla uJI1dit k VodoJ_mu, pak by $é občané dostlll od polikliniky t VodoJemu. I Vodojemu by se do$talll\3 nádra!l i tlm.. ~e by $lihU vlak do 

Ul 
Prahy, odl. do Pl'lhy 7:34, 9:34, 11;34, 

13:34. 15:34,16:34. 17:34, 19'.34. 

II dop..,...,. to .chytll od 1. 7.1017 rastávty Ubullnskí.ZItkoIIIo. 8.~obdlodnfdomy. 

Tyta l~ruYII.y sIooll pro otKa!lY, kdy! dltl!jl nrMMt Idno(I~UJ. MN, IcosHI(fI&ovaI. 
pe&wat.1$1cý d6m{UboriinsIQ). PoHdMi j~m ne$luclov8la ~chl'lY tas~, dnes j$em 

'" ~1iI MHOda kostllla a zJlstlla jsem u ndlče, III M tastMu ližkov~ Rdlč MpOJede . V Mdill 
prvnl nde svm jl! v 7:30. $i«'! doprava l. • jede o 11 minut pozdili ne] dffve, ale pře$t(l by 

$II dab stlhnout....tas mill S'nta. Od zastjvky lttkova Je to kouseIi: do 1tost:eIa. 

D(lboý den,doYcItte mi pouk .. m v souvislosti sr: ~měf1ou vedelll Unele MHD na zhorienl obstll!Mst1 usUvky ·tibuJfn .. •. Dopo$ud $poje odjlidě!y v; lCU; 

lC4D. x:5B. Od 1.7.budezastilvU obsiuhO'loina v x:58IX:OO,to je wlutn~ b: lil hodinu. Dle m"ho rIizoMl SlIto ~ebude libl!: nejlln cestujIcIM v 

"4 
''produkthrnlm'v~ku,ale h1~ě obyv~tehím Domu s PEWwtelslwo.o ~Iuibou,tteff tuto zastávku Ilo~ 'l'{lJifvajl. PrelMopUo by mě.kifvb'f l fad dCJc;h(ld~ na tuto 

~nu nebyla iádn~ nl!gativnl reakCI!. DlIle nebucle molrl" ~ uSllivky Libu!ln$ká pilm' $poJeni 00 Hypemovy. Podle .mno nRaru bylo vyu!MtM vk:<!,nel 

budevyuliv~ni1 nová trasa spojl.! ~alem potty. Virim)e blihem duJebnfllo pro_u vroIknou dIIčl nápadv,jeJldl! l'elllate by unlrnllil V"ile wed~ U1lěny.S 

pom/wmn M.Aelflfček. 
:za&m a obnaveni .qIOje MHO I II'lCMluv.denf tiut6vky na III. Zltk_, lR 1. u lIutoWsavfoho 'Pojen! na testivlw Novomhtl;U, IR 1, Ja~ tomu bylo drlve u 

lhúty č.4C. 'ZlIrlW!~ vopačném směru ~e umlovlr; ul. Novombtskii, IR 1 na ~1.ll1k()Va, ZR l-dffvi 11nky4 Aa ~ 8 st/m, "by tyto laStávkv byly propojeny co 
nejlmrt!; pllmou linkou a I'!evedenyjl':~~ pi'esllt S a lR 2 (~m Ilnlta č. 5) a dále nevyh(WujkJ spojeni MHD u nynějUlInky č. 4 - llplná absence llIstávky na 

ul. fllkova popf. LIbuf(nsU, ZR la u 1Inkvt. 8 _absenceuJtMynllll Žlfko~a, Zll. t. 
HS Nevyho'luFc! je rtWněl řešen! $JXljenl propojen! jmef)Qvanýdllil5távelo. MHD ni ul tl1llova II KoVOm~mkt ZIt 1, vedené okr~hem pl'es autobusové nádr.oll j; 

pre5lupem na jin' Hnky. 
pl'rll~d~ nepffmi pOCas! -t\tp!'. II!~ dti(. silné wfen~ ú'ltje, n'ITIf1Z<!. ledovu a pod. nell! molnost se betpelnE illVdlle I obou )tMnowryýd! ustAv<ek II 

abau smiredl dopravit 

116 
Nov~ MHOmoohllldem pomohlo, alejsouUdy J%tě maličkosti ni vylepJ.enl Určitě by m~1o Jezdit vb -.totwsCl ke hftIlIow pod telenou Horou. yfc;e plti 

Klatar a dalJr. 

00br9 de!l, 
mám pár pf1p(lm(ne~ ~e změnám a kirlform.adm o MHDI/" ŽĎáre nad SálavOU. 
·V novInkl! ŽlI. bylo uv..xno, fe n. n~ la~~Uch sldlRtě Klahr blldou autobusy stavti od 1,.8.2017 (jak to, fe ul um zajJfdějl od 1.7 .2017) 

- dal!floformace zase ~ ngyln žRje, 1e pt'e$tupnljlzdenkil bude pllltnii na 60 mlnut- J9"'se blafllU!!IllIl (Řidiči MHorně dn~ ujio.tilt,& nlC:\aIooYáho nI/platí, 

plat! POUle 30 minut.) 
nebo sl rlldl delm ,",OOu 71?? 

- k navě Llpravenýmjlzdnkn řádům;- kdyhe potřebuje člOJVěk dastat na 6100 do prkedo středu města, lak nyní musIrnjet 4:54h. z kl.,.. . O«atn; 

"mobu;y byli ze středLl mě$ta odklan~ny. A dalJl autaoos pi'l/lIdl af 6.:Qzh na Ž1flo:>w, co!je I\IIjbltUI Z3~""1GI t mtimtr lImistnjnl. 

• 06jetdy 1 kWttrl JsOY teké 'super', sice pBete. fe alltoby~y jezdi OJ M.!'ERIOO~ , ale když ze ustol~ky V PilY oo/I:dOY o vfkendu ~LltobI.Isy llrnlnut po $0" 
a Vá m ~jede, \ilk 

117 
Jdete pěšky nebo autem ,prolll'-e p~k Je 50 minUl paun. Urttti o tom rothodu]e n~ktlo, kdo MHD nevyuftvi.H 

- stejné je w napf\k1ed. kdy! o vIkendu ... 50N minuti vri"te z hypllmovy {Ii Mikuptm).ljIstfte, U /ta IádfIÝ smil' .. odtud necli odjat. Znovu SOmlllut ....... , 
• dnes jsem mluvil s/'ldlČfm MHD e tell ml flkal. fil po l~ hodlnl $II HtkiveJí]; tutobuq ni Vnltfnr ~I .I i ted" maJI problém $fl ...,.~t. (to potom 1/ dmě, kdyf 

10 lacly bývi wlené). 
- psali lne, le b\IIo !;Urom6dn1 02f13tenl komblmld tfsIlcf! a pl!me~,IIleted'n3 Mmfllsou 0(\ Jlldni ~dy Č 9 •• 3 na ~nlcu t 3. Pl!meoa proo aspoň odQlnJ 

""""" -I w, fe v pnwvnt" den se 1 n.1m&t1 domt\ dostaneme Jednou u hOOitw Je daW.qsmkll. To luIfdý, !<do má auto ,tak bude do mfsu. Jezdit autem,aby kotyf 
lJec'en spoj ujede museli bychom čeka l Mpr. w hospOO::\f .. 
!lllfl'llIiMle\@mMHD,aIeVHezměnymfimrtlpow.lvatautc .. je todobri?To V~m n~i, le b~de ~'ed města plný parkuj/dm 3ut? A w nemtwrm o 

spIodinách z výfuk!) .. 

Dob~ den p"ne OIrofoiku ,mysJlm sl, fe uule"l linky e.4, ~ zastaYO\lala na Ltbcdlnl a pokralovala JI'- Stalfncrad • kolllm hll'/' a Primy jil vel~ dlyba a 

"' po!adujel'/'le tuto UlItu aby Jeuma tak jat]e:dU. v mlntllo6ti pro občany 1 domu OPS a dalil občany Ubll_na, ktel'I jezdI nikupo~~t do Peny. Primy Je W 

I'U.ItI1o.>:It.NelilSilhujte do uveden~h SpOjil, na 00 byli lidé zvyIdll Pl'edpQW(\áIll, fe MHD je pro lidi a ne pro <lesl'fIV$ln' ~nlUchto spoj(l I 

00'011 dtn, Jako občina , p~cuj([:fho 60věb by mě za]fmalo Proč ~ tru§R vdkeft spoje ~ tI'aiY Ubuhld .... 1amskou? Polwel se ""m uHlo, že jetdí m'lo 

119 I~df tfmto směrem. nepi'ljde ml p!cIni ho 4pl,,", zru1lt. Metlob te se na mě ale hlavně, t1! m;)jlsenlol'l kaldou ho(finu spoj !to K;,utlanl1u. DatlJi tl! odpovM 
Sokm;&.v~ 



                          
                         

                           
                              

 
        

           
  

 
        

                          
                          

     
                 
             
   
      
     
       
            
                   
                              
          
              
      
       
    
      

          
            
        
   
   
          
             
       
           

 
                              

            

                         
           

                           
                            

             
                           

 
         

                             
    

                      
                         

     
                           

 

                             

 
                              
                              

   
                          

 
                       

                           
 

               
       

                    

 
                 

   
      

                             
                



 

 

      

        

          
         

      

   

             
           

            
                 

  

                 
             

             
       

 

 

 

 

 

          
             
            

               
            

           
             

             
            

           
             

            
                

                

       

           

        

         

            
      

        

              

               
               
              
              

             
      

             
           
               

               
            

           
                 

              
    

                
         

 
 



158 ~ u.to" Hbof" • MHD bJ se pmúnl ...... Jednl o h'M1l. 
Arp_,*"" Je .,pv. lIrU ftMnua" ....... J. d .... ..., pfiInp de """ 

1-__ ~StIIIckabkj.f.tsr.v. aeti1!~~~ ~_.,otDI""~eII. 
e) Hab ~ .; ZIÚIIft hko _ et. ......... ZriIIt ......... a ...... ' 

,., 
~::: ~ u~-o.:-; 

NM~MBD 

2jedllOdulllo • aph:bIedaBo. ArpIMatace, Je variabilita tru .,olM... ......,.PJIkb 
becletJ.,. zp-r..;e ~ teIfIao DO\I' .... ~ MHD. col DtIhje _hl.Ud 
au&tml &I~ ......... Te Je &aJrI jed_,. II ~.-raIc ...... tk. "'oto ,..., 

161 Nlkteri tnsy n8Ylc .......... pri1jea:16 j",otIh1'* IIIMk do k:ridcIdt. ~ 
' •• rVa'a, JJa6 -o ..... ~ ~ MIm"," .......... ..,,, ed .......,.,.. 
2Ufn .... tnr ~pf. I .... U .3). IIab 1.7 dolcoue DemA .jedaoeea ul &s ft ' 
..;dIozI ~aId. C'II7bf ...... '~MJezd6 MHD .. pPQeat1"'k6. . 

f-----'AatofI .. Mtu. kdyI ~ phd~ .. IIb6ůt6 pfMtIIjI ktkll pokÚ:I o J.kollll 
«foIoIIokfcw"- ...,. ~ ,.bIHBd"' ......... Ja .... ~ ~. za tll vb" 
ndDtilrd lY ..... C .... .., ke butII~ Je v podI.di .... 0"'0 ....... lb:IId 
MHD. ItdIof' tCIUIo III ,''-<1 ..... ~Wd .. ~ peJcd. Wtri "'jcnle jůo 
...,d .. 1h)If ..... .,,. ,... .. ,.~ .. ..,,... de. Sll .... 1Ia1lll. d ___ 40 

III • JJu.l,r. 7 ... to ..... ,. ,feknpta fponJe porefdty ..eat.tc6 tbpIIt .byYoteI. ~. 
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Wurzelová Dana Ing-

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět: 

internet@zdarns.cz 
14. řijna 2017 17:54 
Wurzelová Dana Ing. 
Havlík Jan Ing. MPA 
Dotazy a namety z webu 

DOTAZ Z WWW stránek 
Datum: 14.10.201715:54:05 
Předmět: linka č.4 

Jméno: 
E-mail: 

--------------------------.----------- ----------
Dobrý den, vráceni linky č.4 k původní verzi je nutné. My stařé lidé potřebujeme jezdit dopravou 
do obchodůna nákupy a zpět. Zdravotní stav nám nedovoluje se moc pohybovat pěšky. linka č.4 
byla výborná, jezdila každých 20 minut, byli jsme s ní velmi spokojeni. Nutnost navrácení této linky, 
jak to bylo dřive. linka č.5 je k tomuto účelu naprosto nevyhovujicí, navic jezdí v dlouhých 
intervalech! Děkuji. 

--._---_._-------- - ----------
Odkaz na dotaz 

Toto je automaticky odesílaný e-mail z webových stránek http://www.zdarns.czf. 
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Vážený pane starosto, 

vážená rado města, 

vážené zastupitelstvo města, 

,-,:--;-::- " ~ " " " " 
Města Žti ';§.r n&ct S,t;ó\.U\I::' '; ,' ,J : , 

!. ,; 
\ .-' ; ' ,' . 

oc~lo : 3 fl /;\.<', 2D17 l 
č "j",f:l(>$!7~T! ' , : c' 
lisW" ... ::4 ... .:!r: ~ ,:::::1f~," \'. :',:: ' .~' :':- ~ 

předkládáme Vám nesouhlas občanů Kláštera s necitlivým i změnami v linkách č.2 a I':.S MHD. Tento 

nesouhlas podepsalo 138 občanů na lati listech. 

K uvedené žádosti týkajic! se linky č.2 většina občanů ještě žádala, aby linka č.s jezdila po trase, po 
které jezdila pi'ed změnami 1.7.2017. Žádáme, aby naše žádost byla projednána jak v radě. tak 

v zastupitelstvu města . 

Žádost za pode psané občany předkládá _ 

Ve žďáře nad Sázavou 29.8.2017 



Nesouhlas občanú Kláštera se změnami 
jízdních řádú MHD 

Došlo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.°0 až 21.°° po stávající trase 
v hodinových intrvalech 

Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňuji podmínky zákona o 
petičním právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvrzují po seznámeni s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Došlo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.00 po stávající trase 
v hodinových intrvalech 

Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňují podmínky zákona o 
petičním právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvrzují po seznámeni s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 

.Jméno a příjmenl adresa bydllitě podpis 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Došlo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.00 po stávající trase 
v hodinových intrvalech 

Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňují podmínky zákona o 
petičním právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvrzují po seznámení s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 

Jméno a příjmení adresa J!ydliště 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Došlo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.00 po stávající trase 
v hodinových intrvalech 

Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňují podmínky zákona o 
petičním právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvrzují po seznámení s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 

Jméno a přijmení adresa --,!ydliště 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Došlo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.°0 po stávající trase 
v hodinových intrvalech 

Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňují podmínky zákona o 
petičním právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvrzují po seznámení s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 

Jméno a příjmení adresa ~dliště 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Došlo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.00 po stávající trase 
v hodinových intrvalech 

Níže uvedené osobni údaje vědomě nesplňuji podmínky zákona o 
petičnim právu, neboť neobsahuji předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvrzují po seznámeni s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 

Jméno a pfíjmeni adresa bydliště podpis 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Došlo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.00 po stávající trase 
v hodinových intrvalech 

Nlie uvedené osobnl údaje vědomě nesplňují podminky zákona o 
petlčnlm právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvnují po seznámení s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 

Jméno a příjmenl adresa bydliště podpis 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Došlo k necitliVÝm změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.00 po stávající trase 
v hodinových intrvalech 

Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňují podmínky zákona o 
petičním právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvrzuji po seznámeni s textem svým podptsem 
souhlas s jeho obsahem. 

_._---.... _----_ .. _------_._------------._---_ ...... _.-...... _ ... 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Došlo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních I v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme. aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.00 po stávajici trase 
v hodinových intrvalech 

Niže uvedené osobn! údaje vědomě nesplňují podmlnky zákona o 
petičním právu, neboť neobsahuji pi'edepsané údaje, avbk 
podepsané osoby potvrzuji po seznámeni s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 

Jméno a příjmení adresa bydliště podpis 



Nesouhlas občanů Kláštera se změnami 
jízdních řádů MHD 

Dollo k necitlivým změnám v linkách č.2 a 5 

Občané by se opět rádi dostali k poliklinice i na 
náměstí v ranních i v podvečerních hodinách. 

Proto žádáme, aby linka č.2 jezdila 

v době mezi 5.00 až 21.00 po stávaUcí trase 
v hodinových intrvalech 

Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňují podmínky zákona o 
petičním právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak 
podepsané osoby potvrzují po seznámení s textem svým podpisem 
souhlas s jeho obsahem. 

Jméno a příjmení adresa bydliště podpis 



"OPTIMALIZACE" MHD ve Žd'áru nad Sázavou ke dni 1.7.2017 

1. přímá dostupnost obchodního centra "Smíchov" z ul. Libušínské: 

Přehled spojů do 30.6.2017: Přehled spojů od 1.7.2017: 

číslo linky počet spojů směr číslo linky počet spojů směr 

4A 25 "U Hajčmanů" 1 i č.5 nespojují pravidelně Libušínskou 

4B 8 "U Hajčmanů" 8 17 Libušínská 

4C 13 Libušínská 8 o (!) "U Hajčmanů" 

Z uvedeného vyplývá, že nové řešení MHD odřízlo celou západní část města od přímého 
spojení se zastávkou "U Hajčmanů". Víz návrh úpravy linky č.4. Do 30.6. měla 
zastávka "U Hajčmanů" přímé spojení zpět linkou 4C, nebo 4A a 4B na autobusové 
nádraží, odkud se pak bylo možno bez prodlení vrátit dalším spojem přes Jihlavskou do 
zastávky "Libušínská". Jakoby se nám tvůrci nového jízdního řádu MHD snažili vnutit 
myšlenku, že mají v tomto městě nevyřízené účty s firmou Ahold, pohlédneme-Ii na 
podobně obtížnou dostupnost obchodního centra "Konvent". 

2. návrh dalších změn: 

a) spojit linky 1. a 7. v jednu obousměrnou se zachováním pracovních spojů (Hettich, 
Tokoz, Žd'as), včetně zapojení zastávek "Libušínská" a "Studentská". Linka č.7 jede od 
Tokozu k poliklinice v 7.30 a pak až v 10.10, nestaví na náměstí. 

b) linka č.2: jediná linka s možností pravidelné a přímé obsluhy náměstí (bez linky č.6) 
nyní vykazuje ušlechtilý úmysl nezvyšovat zatížení průtahu, aníž však na něm nic 
nebrání intenzivní frekvenci kamionů. Návrh na zlepšení ranního spojení s poliklinikou 
pro ZR 2 a Vysočany odj. aut.nádr. v 8.20, Studentská 8.30, příj. Pilská 8.40, odj. 8.42, 
Studentská 8.52, končí na aut.nádr. Současné posílení dostupnosti náměstí. 

c) linka č. 4: za "Wonkovu" zařadit "Libušínskou" a dál pokračovat ke Klafaru. 

d) linka č. 5: Jede sice v 7.49 a v 8.49, ale od zastávky "Žížkova" nutno jít pěšky na 
polikliniku. Št'astné není spojení autobusového nádraží s "Libušínskou" přes ZR 2 na 
této lince, neboť u MHD by se primárně nemělo jednat o vyhlídkovou trasu. 
Argumentace, že "tzv. širší centrum" umožňuje dostatečný přístup do centra 
zastávkami Studentská, Žižkova nebo Nádražní se týká pouze zdravotně způsobilých. 

e) linka č. 8: změnit jednosměrnou linku na obousměrnou. Zvážit možnost zapojení 
zastávky "Brodská obchodní domy". 

Některé zastávky nejsou obousměrně vybaveny přístřešky, zejména frekventovaná 
"Studentská", zastávky na Klafaru aj., chybí značené přechody např. "Studentská". 

2-



Nové uspořádání MHD nevyužívá více možnosti obousměrnosti linek, což by celý systém 
zjednodušilo a zpřehlednilo. Argumentace, že variabilita tras spočivá na přestupních 

bodech, způsobuje těžkopádnost celého nového systému MHD, což zatěžuje cestující 
značnými časovými ztrátami. To je také jedním z hlavních nedostatků tohoto řešení. 
Některé trasy navíc kumulují časy průjezdů jednotlivých linek do krátkých časových 
intervalů, jiné naopak průjezdové intervaly neúměrně prodlužují, což naznačuje 

značnou míru chaosu(např. linka č.2 a 3). linka č.7 dokonce nemá sjednocen ani čas ve 
výchozí stanici. Chybí lepší návaznost odjezdů MHD na příjezdy vlaků. 

Autoři se mýlí, když zřejmě předpokládají, že občané přivítají jejich pokus o jakousi 
celospolečenskou hru typu "bludiště" a odvrhnou jako nezajímavý jiný, za to však 
racionální systém. Celkově tedy lze konstatovat, že v podstatě dnes nejde o optimalizaci 
MHD, neboť tento nezdařený pokus vychází z povrchního pojetí, které objevuje jako 
dosud údajně neznámý fakt pouze nároky na dopravu do a ze zaměstnání, už ne zcela do 
a ze školy. Za to nově a překvapivě ignoruje potřeby ostatních skupin obyvatel, zejména 
seniorů, kteří jsou na MHD nejvíce závislí a tvoří významný podíl cestujících v MHD a 
to nejen pokud jde o obslužnost všech obchodních center a také dostupnost dalších 
zařizení, kupříkladu polikliniky či samotného centra v exponovaných časech. Je 
charakteristické a zároveň politováníhodné, že připadné problémy, vlastně ještě před 
startem změny jizdního řádu, přiznává v nrážlivém tónu radní pan Zdeněk Kulhánek, 
když v čísle 6/2017 Žd'árského zpravodaje v rámci imaginárního rozhovoru říká, že:" 
... je to trénink proti Alzheimerovi, musíte zapojit hlavu, dostanete se skoro všude, jen to 
nebude jedním číslem." Naskýtá se tndíž otázka, zdali ona choroba nepostihla již 
samotné autory nové verze jizdního řádu. Budeme tak nějakou dobu svědky toho, jak 
dříve narození o francouzských holích podle doporučení ve větru a dešti pilně trénují 
proti Alzheimerovi, když vyrazili od zastávky "Nádražní", aby pak řizli zatáčku kolem 
"Ivana" a pádlovali k "Albertu" na Smíchově v naději, že za půl roku možná dojde 
v hlavě pana radního k uzdravení a jim samotným již pak nehrozí, že jednou budou 
městem bloudit hledajíce přestup a stráví zbytečný čas cestováním po městě. 

Znechuceně a rezignovaně se nakonec vrátí do svého příbytku, aby své životní potřeby 
za patřičnou úplatu předali sociální péči. To možná může být i řešením, jak se zbavit 
alespoň části seniorů ve žd'árské MHD, což údajně dokládají výroky některých činitelů. 
Nejhorší však je zjištění, že oprávněná kritika naráží na aroganci a někdy i hloupou 
argumentaci. Záměrem kritiky je přece poukázat na jisté slabiny systému. Pokud jejich 
odstranění přispěje k jeho zlepšení, pak je také třeba provést. Bylo by však vhodné 
připustit, že původní systém MHD vykazoval přehlednost a dlouhodobě ověřenou 
stabilitu, která odůvodněně a organicky začleňovala změny v případech vzniklé potřeby 
(nové obytné útvary, nebo obslužnost nových institucí či zaměstnavatelů v průmyslové 
zóně). Takový přístup ke změnám se ukazuje jako logický. Touto cestou nové 
uspořádání MHD bohužel nešlo. Zatímco jiná města se snaží zatraktivnit MHD na úkor 
individuální dopravy, tak zde se ukazuje opak a jde jen o další marný pokus 
"komunálního inženýrství". Stejně katastrofální, jako zajištění úklidu sněhu, likvidace 
spadaného listí nebo na údržby městské zeleně. A nebude tomu jinak ani příště ... 



"OPTIMALIZACE" 

MHD ve ŽĎáru nad Sázavou ke dni 1.7. 2017 z pohledu seniorů, kteří 

využívají zastávky "Libušínská" 

kritérium hodnocení: dostupnost obchodního centra "Smíchov" 

Přehled spojů do 30.6.2017: Přehled spojů od 1.7.2017: 

čislo linky počet spoj'u smčr číslo linky počet spojli směr 

4A 25 Strojírenská 1 i Č.S nespojují pravidelně Libušínskou 

4B 8 Strojírenská 8 17 Libušínská 

4C 13 Libušínská 

Z u"cdcného vyplývá, že nové řcšení MHD odřízlo západní část města od stanice "U 
Hajčmanů". Úpravou linky č.4 zařazením stanice "Libušínská" za "Wonkovu" by se 
tento problém mohl částečně řešit. Šťastné není rovnU spojeni autobusového nádraží s 
"Libušínskou" přes ZR 2 na lince ČOS, nehot' u MHD by se primárně nemělo jednat o 
vylJlídl{ovou trasu. 

Do 30.6. je ve stanici "U !-lajčmanů" je spojení zpět linkou 4C, nebo 4A tl 4B na autobusové 
nádraží, odkud se lze bez prodlení vrátit dalšún spojem přes Jihlavskou do stanice 
"Libušínská': přes střed města. Nové uspořádání MHD postrádá časově únosné navázání spojů 
ve výchozim uzlu, jež představuje autobusové nádraží. 

Celkově tedy lze konstatovat, že nové řešení optimalizace MHD vychází 
z technokratického pojetí, které analyzuje pouze nároky lIa dopravu do a ze zaměstnání 
či školy, ale nevypořádalo se s potřebami ostatních skupin obyvatel, zejména seniorů, 
kteří tvoří významný podíl cestujících v MHD a to nejen pokud jde o obslužnost všech 
obchodních center, ale také polikliniky Z\'láště ze Žďáru 2, což však není předmětem 
výše uvedené analýzy. Je politováníhodné, že případné problémy, vlastně ještě před 
startem změny jízdního řádu, přiznává radní pan Zdeněk Kulhánek, když v číslc 6n0J7 
Žd'árského zpravodaje v rámci imaginárního rozhovoru řiká, že:" ... je to trénink proti 
Alzheimerovi, musíte zapojit hlavu, dvstanete se skoro všude, jen to nebude jedním 
číslem." Naskýtá se tudíž otázka, zdali ona choroba nepostihla již samotné autor)' nové 
vcrLe jízdního řádu. Budeme tak svědky tobo, jak starší dáma o francouzských holích 
pilně irénuje proti Alzheimerovi, když prochází od stanice "Nádražní", aby pak vybrala 
zatáčku kolem "Ivana" a zamířila k Albertu na Smíchově v naději, že za půl roku možná 
dojde v hlavě pana radního k uzdravcní a jl samotné jíž 



Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňují podmínky zákona o petičním 
právu, nebot' neobsahují předepsané údaje, avšak podepsané osoby 
potvrzují po seznámení s obsahem svým podpisem souhlas s obsahem 
předloženého textu: 

jméno a příjmení adresa bydliště podpis 
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potvrzují po seznámení s textem svým podpisem souhlas s jeho obsahem: 
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Nesouhlas občanů sídliště Vysočany 
se změnami v novém Jízdním řádu MHD 

Vznášíme nesouhlas se změnami v novém jízdním řádu Městské hromadné 
dopravy ve Žd'áru nad Sázavou, platném od 1. 7. do 31. 12.2017. 

Došlo k necitlivým změnám zejména v ranních spojích z Vysočan přes 
náměstí na nádraží. 
Páteřní linka č. 2 fungovala několik desítek let ke spokojenosti cestujících. 

Nyní obyvatelé Vysočan marně hledají ranní spoj k lékaři, ke specialistovi či na 
rehabilitaci, kde je třeba být přesně na čas. 
Nově nám chybí ranní spoje linky Č. 2 mezi 7:10 a 9:43 hod. Ponechaný školní 
autobus bude ve školním roce plný dětí. 
Linka Č. 7 od Tokozu jede k poliklinice v 7:30 a pak až v 10:10 hodin. Nestaví 
však na náměstí. 
Linka Č. 5 sice jede v 7:49 a 8:49 hod., ale staví jen u okresu, odkud je nutné 
jít na polikliniku pěšky. 
To ale lidé se zdravotními potížemi nezvládnou. Navíc v zimě pruhy na 
přechodech kloužou. Při nepříznivém počasí těžce pohybliví lidé s berlemi 
promoknou. Nemají si jak držet deštník. 

Nyní jsou obyvatelé Vysočan odříznuti od přímého spojení s centrem města, 
kam jezdili na nákupy a vyřizovat věci v ranních hodinách, které jsou zvláště 
v letním horku pro starší lidi příznivější. 

Klademe si proto otázku: Je Žd'ár nad Sázavou přívětivým městem pouze 
k některým svým občanům a senioři už nejsou tolik důležití? 
Nebo to tak není ... ? 

Podepsáni obyvatelé Vysočan 



Níže uvedené osobní údaje vědomě nesplňují podmínky zákona o petičním 
právu, neboť neobsahují předepsané údaje, avšak podepsané osoby 
potvrzují po seznámeni s textem svým podpisem souhlas s jeho obsahem: 
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Wurzelová Dana Ing. 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 

Předmět: z PS MHD 

Příznak pro zpracování: Zpracovat 
Stav příznaku: Opatřeno příznakem 

Ještě jednou dobrý den 

z předešlé odpovědi mně vypadla velmi důležitá věc, proto ji zasílám až nyní. Od Vás, ani od nikoho z 
městského úřadu nezaznělo, že by 

někdo žádal změnu trasy linky č.2 místo přes náměstí, tak přes Stalingrad .Tak, proč měnit něco, co lidem 
vyhovuje, za něco co si občané nepřeji. 

Proto mě velmi překvapilo, že pracovní skupina řeší problémy bez žádostí občanů a to ještě proti jejím 
přáním. MHD je zde pro občany. nikoliv naopak. Vaše pracovni skupina je jistě schopná najít řešení 
požadavků občanů ostatních částí města na jiné linky MHD, než řešení na úkor občanů Kláštera a 
Vysočan. 

---------- Původní e-mail ----------

Od: 

Datum: 
Předmět: Rc: iofo z PS MHD 

Dobrý den 

děkuji Vám za zaslání oávrhu změn MHD od 1.1 .2018. Změnami od 3.9.2017 bylo vyhověno žádosti 137 
občanů Kláštera o pravidelné spojení linky č.2 po hodině, po stanovené trase v době od 5.00 do 21.00 s 
výjimkou spoje s odjezdem o nádraží v .6.20. Tyto změny byly provedeny dříve než byla žádost doručena 
panu starostovi. Občané tyto zrněny přijali s povděkem. Z toho, co jsem se včera při jednání pracovní 
skupiny dovědě! o připravovaných změnách od 1. 1.2018 však vyplývá, že žádost těchto lidí a stovek 
dalších vůbec neberete v úvahu a naprosto jste ji nevzali na vědomi, přestože se jedná o požadavek 
takového množství občanů. K Vašemu návrhu na změnu trasy linky č. 2 přes Stalingrad bych chtěl 
minimálně jménem těch 137 podepsaných ajistě i desítek dalších sdělit nesouhlas s touto zrněnou. Tato 
změna znemožní občanÚffi od Santiniho ulice až po TOKOZ jet na náměstí, žákům zámecké školy dostat 
se svou kmenovou školu na Švennově ulici a ze školy domů. Lidem od zámku a to i turistům, dostat se na 
náměstí, což je jistě v zájmu města. 



Jistě mi sdělíte, že mohou přestoupit na zastávce U Pilv ","linku č. 5. Proč by občane Kláštera měli jezdit 
na Stalingrad, kde nic není, nebo dále k poště, v KJášteře mají, a ne tedy aspoň kolem ŽĎASU a 
Hypernovy. Jistě se najde řada dalších se po včerejším návrhu, který jsem slyšel nemohu 
stále vzpamatovat. že nelze vyhovět všem jsou jisté správná, ale proč měnit 
něco co zde desítky let ' bych asi věděl. 

Věřím, že náš názor vezmete v úvahu a hlavně také, že o připravovaných změnách budou občané včas 
informováni. 

S pozdravem 

~~~~~.~ .. - Původní e-mail ---.------
Od: 

Datum: 
Předmět: info z PS rvrHD 

Dobrý večer pane _e, 

níže zasílám shrnutí práce pracovní skupiny v souvislosti S připomínkami ke změnám od 3.9.2017. 
Připomínky byly Odborero komunálních služeb (OKS) shromážděny (celkem cca 150 připomínek z různých 
zdrojů) a pfedány v ucelené podobě pracovní skupině MHD dne 6.10.2017. Já jsem přes víkend provedl 
prvotní rešerši, kdy se ukázalo, že většina připomínek se dá rozdělit do několika tematických okruhů. Dne 
9.10. se sešli zástupci pracovní skupiny (OKS. a k těmto tematickým okruhům 
definovali podstatu problému a možný návrh řešení. Ing. čtvrtek 12.10. prověřil možná 
řešení z hlediska oběhu vozidel a závěry zaslal k' praoovnl skupině svolanť na 19.10.2017. 

Tematické olauhy a definované problémy: 

Klášter 

t. ráno doprava dětí z Kláštera na 4. ZŠ (Honú) - toto spojení dnes není, děti musí na linku č. 2, 

ta je navíc potom přeplněná na Vysočanech 
2. horší spojení z náměstí do Kláštera v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a svátcích 

Návrh řešení: ráno nový posilový !''P0j pro žáky, který dříve jezdíval, vedení linky č. 5 přes náměstí tam i zpět 
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Libušín 

1. chybí spojení k Hypernově 

2. obsluha linky Č. 5 ač. 8 je těsně po sobě 

3. chybí spojení do Průmyslové zóny Jamská 

4. chybí spojení na náměstí 

Návrh řešení: vedení linky 4 přes Libušínskou, vedení linky 5 přes Libušínskou, úpravy pracovních linek, resp. V) 

4 přes Libušín 

Vodojem 

1. chybí návaznost od vlaku (linka 4 jede v XX: 1 O a linka 5 tam nezajíždí) 

2. chybí spojení od polikliniky -linka 8 tam nezajíždí 

3. chybí spojení na Žižkovu 

4. chybí spojení na poštu a náměstí 

Návrh řešení: posun linky 4 dříve, linka 8 zajíždění na vodojem, úpravy linky 6 pro spojení na náměstí 

Zámecká škola 

1. doprava na/z hodiny informatiky do ZŠ Švermova, do bazénu, do divadla -

potřeba spoje od zámku na náměstí kolem 8:00 
2. čtvrtá vyučovací hodina končí v II :40, pátá v 12:30/5?-

děti nestíhají oběd, protože linka 2 jezdí v XX:49 

Návrh řešení: úprava začátku vyučování 

Práce 

3 



I. problémy s kapacitou a časem dojezdu ranního busu na Hettich, chybí spojení z Libušínské 

2. přetížená linka č. 3, objíždí celý ZR 

3. rozvoz z Jamské po směně - směr Stalingrad 

4. doprava THP do průmyslové zóny na 7:00 a zpět po 15:00 

Návrh linky řešení: časový posun linky 4 a 9, úprava spojení do PZ, aby vše nejelo linkou 3 

Ostatní 

I. nevhodné spojení Studentská, Neumannova na Brodskou ráno na 7:00 nebo 8:00 (práce, škola) 

2. horší obsluha Brodské a Žižkovy 

3. chybí spojení Klafar - Stalingrad - Náměstí 

Návrh řešení: částečně úpravou linky 4 a úpravou linky 6 

Z výše uvedených návrhů se ukázalo jako problematické posouvat linku Č. 4 z hlediska oběhu - bylo by 
potřeba mít o vozidlo více. Další problém je souběh linek Č. 2 a 5 - zde se nám změnou vedení linky 5 přes 
náměstí podaří zajistit nejen spojení od vlaků do Kláštera, ale i spojení Kláštera a Libušína na náměstí. 
Nejsme však schopni řešit to, že linky 2 a 5 jedou relativně krátce po sobě, proto nám přišlo smysluplné 
nejet na náměstí 2x po sobě, ale linkou 2 obsloužit Brodskou a Poštu. Navíc nám to řeší návoz ze 
Stalingradu na vlak, který kvůli nemožnosti posunutí linky Č. 4 není zajištěn. Z toho, že linka 5 jede 
v závěsu za linkou 2 lze udělat přednost - pokud bude chtít někdo z Piláku nebo TOKOZu a zámku jet na 
náměstí, může přestoupit na linku 5 u Pily. Dle zjištěných intenzit přepravy je linky Č. 2 vytížena podstatně 
více ve směru z náměstí na Vysočany než obráceně, tím, že v tomto směru pojede jak linka 2, tak linka 5, 
nabídneme cestujícím lepší službu. V opačném směru taková intenzita není, stačí proto linka 5. Zde se 
nabízí dvě možnosti - jet z Kláštera rovnou na Libušínskou (pak budou Vysočany s náměstím napřímo 
spojeny jen oklikou přes Klášter) nebo zvládnout jet cestou zpět i přes Vysočany a Wonkovu, tudíž bude 
rychlé spojení Vysočan na náměstí (nutno zjistit, zda je to časově reálné). 

P.S. Ještě mně napadá jedna varianta - protože i mně nepřijde úplně šťastné, aby linka Č. 2 měla jiné 
trasování ve směru tam a zpět, šlo by ji vést i ve směru na Vysočany přes poštu a Brodskou, takže by to pro 
cestující bylo srozumitelnější, náměstí by obsluhovala jen linka Č. 5, což by ale zhoršení nebylo, protože 
dnes tam jezdí jen linka 2 také lx za hodinu. 

4 



Další info pošlu po vytvoření jízdních řádů. 

ZDAR, a.s. 

-
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ZI )AR 
Ve žďáře nad Sázavou, dne: 17, 10. 2017 

Věc Podklady pro jednání rady města Žd'ár nad Sázavou dne 23.10.2017 

Vážená panl/vážený pane, 

níže předkládáme materiál. jehož d!em je reagovat na aktuální situaci v provozu MHD ve Žďáru nad 
Sázavou. Dne 1.7.2017 byl spuštěn provoz nového linkového vedení žd"árské MHD, jehož cílem bylo 
zpřehlednit vedeni linek a oslovil i ty skupiny cestujlcích, kterým MHD svým původním stavem 
nevyhovovala. Každá změna s sebou samozřejmě přináší pozitivnl i negativnl reakce, kdy ty negativnl 
většinou převládaj! - i proto však byl zvolen termín změny na začátek letnlch prázdnin. aby bylo možné 
se s objektiv nimi připomínkami vypořádat. První kolo vypořádání lI)'ustilo ve změny provedené 
k 3.9.2017, s tím. že bylo dohodnuto, že budou realizovány jen takové změny, které nebudou mit dopad 
na vedeni jednot~vých linek - šlo tedy zejména o přidání nových spojů nebo jejich časový posun - většina 

změn se týkala dopravy do oblasti pod Zelenou horou. na TOKOl a do prumyslové zóny. Nynf nastal čas 
vypofádat další kolo připomlnek. Icteré nově zahrnuji zejména ty. které jsou spojené se začátkem 
školnlho roku. Termín změn je stanoven na 1.1.2018. aby bylo možné změny včas prezentovat vMejnosti, 
neboť tentokrát budou obsahovat i úpravy linkového vedenI. Nynl tedy bllfe k vyporádánl pi'ipomlnek 
a predstavenl změn, které připravila pracovní skupina MHD (PS MHD): 

Pfipominky získané z různých zdrojů shromáždil Odbor komunálních služeb (OKS) a předal j e PS MHD 

dne 6.102017. Zástupce spOlečnosti ZDAR provedl prvotní rešerši, při které bylo zjištěno, že v celkovém 
počtu více nel 1S0 pfipominel:: lze identifikovat cca 6 tematícJcých okruhů (TO), které se opakují. Dne 
9.10. provedli zástupci spo lečnosti ZDAR ve spolupráci s doc. Drdlou a ing. Dvořákem z OKS definováni 
lel1čových problémů pro jednotlivé tematické okruhy a navrhli možný směr re~ení. Zástupce firmy ZDAR 
poté dne 12.10.2017 provedl analýzu navriených změn z hlediska oběhO vozidel, p~lčemž bylo zjištěno, 
že některé z navrhovaných úprav by si vyžádaly přidáni dalšího vozidla. Na jednáni PS MHD dne 16.10. 

byly proto některé varianty řešení ještě upřesněny . V rámci tohoto jednání bylo zároveň konzultováno 
stanovisko a možné úpravy 5 _, který shromáždil fadu připomínek týkajících se zejména 
oblasti Kláštera, Vysočan a libušina, tedy oblastí, které koresponduji s vytipovanými tematickými okruhy. 
Nyní blíže kjednotlivým tematickým okruhům, hlavnfm problémům v nich identifikovaných a 
navrhovaným změnam: 

1) TO Zámecká škola 
aj Spatné spojeni na výuku informatiky na 4. ZŠ, do bazénu, do divadla - chybí spoj od Zámku na 

Náměst i kolem 8:00 
b) Óvrtá vyulovad hodina konči v 11:40, pátá ve 12:35, autobusy odjlfdějl v XX:49 a děti nestíhají 

oběd 

Nóvrh lešenL' úprava začátku Y)"učováni 

NÁKlADNI DOPRAVA ! LOGISTIKA I OSOBN! DOPRAVA I ceSTOVNI KANCaAA.1 SLUŽBY MOTORISTŮM 

ZDAR,.... Tel .: 00420 liSl'! ~G~ 111 
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INTERNl SOĚLENI 

2) TO Klášter 
a) Ráno přeprava dětí z Kláštera na 4. zS (Hornij - toto spojeni dnes není, děti musí na linku č. 2. 

la je přeplněná na Vysočanech 

bl Horší spojení z náměstí do Kláštera v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a 
svátcích 

Návrh řešeni· róno posi/ový spoj pro žáky, který dříve jezdíval. linka 5 ples náměstí tam i zpět 

3) TO Libušín 
aj Chybí spojení k Hypernově 
bl Obsluha línky S a 8je těsně po sobě 
cl Chyb! spojeni do Pl Jamská 
d) Chybí spojeni na náměstí 

Nóvrh řešeni: veden! linky 4 a 5 přes Libušínskou, úpravy procovnlch linek + návaznost na linku 4 

4) TO Vodojem 
a) Chybí návaznost od vlaku na Vodojem (linka 4 jede v XX:l0 a linka 5 tam nezajíždí) 
bl Chybí spojeni od Polikliniky - linka 8 nezajfždl na Vodojem 
cl Chybí spojení na žižkovu 
d) Chybí spojení na poštu a náměstí 

Nóvrh le5ení: posun linky 4, linka 8 se zojliděním na Vodojem, vpravo linky 6 

S) TO Prác:e 
Do tohoto okruhu byly zařazeny připomínky týkající se přepravy do zaměstnání, přičemž 

nejvýraznějši byly tyto: 

a) Problém s kapacitou a časem dojezdu rannfho busu na Hettich a do průmyslové z6ny (PZ), 

chybl spojeni PZ z Libušinské 

b) Přetížená linka č. 3, která objíždí celý ŽĎár 

c) Problém s rozvozem po směně směT Stalingrad 

d} Doprava THP do průmyslové zóny na 7:00 a zpět po 15:00 

Návrh fešen{: čosový posun linek 4 a 9 (usplšenf), úprava svozů do pz. aby vfe nejelo linkou 3 

6} TO Ostatnf 
Do tohoto okruhy byly zařazeny ostatní věcné připomínky. 

a) Nevhodné spojení Studelltská, Neumannova - Brodská ráno na 7:00 a 8:00 (škola, práce) 
b) Zhoršení obsluhy Brodské a žižkovy 
c) Chybějící spojení Klafar - Stalingrad - Náměstí 

Návrh lešenL' částečné úpravou linky 4 a úpravou linky 6 
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Předtím, než budou představeny konkrétnl změny jízdních řádů (viz samostatná přítoha), je třeba uvést 
ještě několik informací podstatných z hlediska ekonomiky provozu MHD. V roce 2017 došlo k poměrně 
výraznému nárůstu provozní dotace, kterou Město Žďár nad Sázavou na provoz MHD přispíva. Je však 
třeba říci, že zásadní část tohoto navýšení bylo nutne realizovat nikoliv z důvodu změn linkového vedeni, 
ale z důvodu růstu mezd řidičů autobusů, který zapříčinilo nařízení vlády. Vývoj roku 2017 je zatím 
takový, že ztráta z provozu MHD od začátku rokuje cca 0,5 mil Kč a je předpoklad, že se do konce roku 
nijak zásadně nezrněni. Pokud jde o rok 2018,Je třeba počítat s minimálně s dm, že v důsledku nařízeni 
vlády dojde k dalšímu růstu osobních nákladů o cca 0,5 mil Kč. Rád bych také upozornil na to, že MHD 
má poměrně značný deficit z minulosti, zejména ve vztahu k obnově valového parku, nyní tedy 
provozovatel nese podstatnou zátěž, neboť 4 z 5 kmenových vozidel jsou zatíženy odpisy. Pokud j de o 
páté kmenové vozidlo a záložní vozidla, ta jsou bohužel j iž morálně i věkem zastaralá, což přináší 
poměrně vysoké náklady na opravy. Je však zjevně nevhodné pořizovat nová vozidla v okamžiku, kdy 
dopravci končí v průběhu dvou let smlouva, bude tedy nutné se stávajícím vozovým parkem vydržet. 
Pokud výše uvedená fakta vezmeme v potaz, je možné očekávat růst nákladů na MHD v roce 2018 o cca 
1 mil. Kč - je tedy namistě, zda neuvažovat o změně jízdného, které by mohlo přinést alespoň část 
finančnlch prostředků. Ke změně jízdného nahrává několik faktorů - cena jlzdného se naposledy měnila 
1/ roce 2012, cestujlcí jsou srozuměni s tlm. že zdraženi jízdného je prostředkem pro růst mezd řidičO a 
zejména lze pracovat s dm, že 3/5 jednorázových plateb jlzdného je uskutečněno v hotovosti! 
Opakovaně upozorňuji také na deficit 1/ oblasti marketing vúči cestujícím. ktefí evidentně nemajl 
dostatečné znalosti o tarifnl nabídce. Potřebné podklady byly předloženy v materíálu pro radu města na 
jaře letošního roku. Závěr ~ zdražme tedy výrazněji jízdné placené v hotovosti, abychom motivovali 
pravidelné cestující využlvat elektronickou peněženku nebo předplatn! kupóny. TI cestujíd, kteří je už 
využlvajl, nebudou dotčeni, cestujteí, kteřl jsou prepravování zdarma (důchodci) také ne. 

Za ZDAR, a.s. 
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Wurzelová Dana Ing. 

Od, 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Přllohy: 

Příznak pro zpracování: 
Stav příznaku: 

Dobrý večer, 

-18. řijna 201719:47 

lnto k postupu 
mhd-upravy-2018010l.xlsx 

Zpracovat 
Opatřénn přfznaktěm 

v tabulce zasllám prvnf nástřel možných změn MHD. Poté. co se mi ""I",,~~ir":'ig:fltr~ v" řel,;! 
ve stá .... ajících časech, aby nám to v něčem r 

i jsem se k 

I w",>emcelý den v zahraničf, takže budu ve spojení 

• 



Var 1 Návrh úpravy tarifů MHD Žd'ár nad Sázavou 
(zůstává cena karet a kuponů, navyšuje se hotovostnl platba, zavádí se nový roční kupón) 

Jednotlivé jízdné: 
Obyčejné jízdné placené hotově/kartou: 
Poloviční jízdné placené hotově/kartou: 

stávající cena: 11/9 Kč navrhovaná cena: 15/9 Kč 
stávající cena: 5/4 Kč navrhovaná cena: 8/4 Kč 

Zavazadlo: stávající cena: 2 Kč navrhovaná cena: 5 Kč 

Předplatní kupóny: 
měsíčný občanský/zlevněný: 
čtvrtletní občanský/zlevněný: 
pololetní občanský/zlevněný: 
roční občanský/zlevněný: 

stávající cena 240/120Kč 
stávající cena 680/340Kč 
stávající cena 1320/660Kč 
stávající cena: není 

Odhad dopadu z dal za září 2017: 

15 tís, x obyčejné jízdné v hotovosti = +40 tis, Kč 

1,7 tis, x poloviční jízdné v hotovosti = +5 tis, Kč 

navrhovaná cena: 1990/940 Kč 

Nárůst tržeb teoreticky o 45 tis/měsíc, předpokládáme odliv části cestujících k elektronickým pla/bám, takže 
reálně +30 - 35/ls'/ měsíc 

Odhadovaný dopad Var 1 na výši příjmů za rok 2018: cca 300 - 400 tis, Kč 

Var 2 Návrh úpravy tarifů MHD Žd'ár nad Sázavou 
(navýšení I platby kartou o 1kč, ale výrazné zvýhodnění předplatných kupónů - ceny kupónů navíc 
stanoveny tak, aby je bylo možné pěkně propagovat) 

Jednotlivé jízdné: 
Obyčejné jízdné placené hotově/kartou: 
Poloviční jízdné placené hotově/kartou: 

stávající cena: 11/9 Kč navrhovaná cena: 15/10 Kč 
stávající cena: 5/4 Kč navrhovaná cena: 10/5 Kč 

Zavazadlo: stávající cena: 2 Kč navrhovaná cena: 5 Kč 

Předplatní kupóny: 
měsíčný občanský/zlevněný: 
čtvrtletní občanský/zlevněný: 
pololetní občanský/zlevněný: 
roční občanský/zlevněný: 

stávající cena 240/120Kč 
stávající cena 680/340Kč 
stávající cena 1320/660Kč 
stávající cena: není 

Odhad dopadu z dat za září 2017: 

15 tis, x obyčejné jízdné v hotovosti = +40 tis, Kč 

1,7 tis, x poloviční jízdné v hotovosti = +8,5 tis, Kč 

10 tis, x obyčejné jízdné kartou = +10 tis. Kč 

1,6 tis, p%vléníjízdné kartou = +1,5 tis, Kč 

navrhovaná cena: 190/90 Kč 
navrhovaná cena: 490/190 Kč 
navrhovaná cena: 990/490 Kč 
navrhovaná cena: 1890/890 Kč 

Nárúst tržeb teoreticky o 60 tis/měsíc, předpokládáme odliv části cestujících k elektronickým a zejména 
předplatním kupónům, takže reálně +45 - 50 tisJ měsíc 

Odhadovaný dopad Var 2 na výší příjmů za rok 2018: 500 - 600 tis, Kč 

Společné pro obě varianty: 

Propagace předplatních kupónů 
Propagace informace o platnosti přestupní jízdenky (dnas 30 minut, možno dát na 60 minut) 
Zdražení 24-hodinové jízdenky na 40/20 Kč 




