MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71
DNE: 28.08.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1166/2017/KS

NÁZEV:
MHD – úprava jízdních řádů
ANOTACE:
Informace o prvních úpravách jízdních řádů MHD v rámci probíhajícího „zkušebního provozu“,
které budou provedeny k 3.9.2017 na základě projednání připomínek a podnětů občanů a
organizací pracovní skupinou.

NÁVRH USNESENÍ:
Rada města po projednání bere na vědomí předložené informace o prvním měsíci provozu
upraveného vedení MHD vč. provedených změn s účinností od 3. 9. 2017.

Starosta města:

Místostarosta města:

Tajemník MěÚ:

Odbor majetkoprávní:

Odbor komunálních služeb:

Odbor finanční:

Odbor dopravy:

Odbor rozvoje a územního
plánování:

Odbor stavební:

Odbor školství, kultury a sportu:

Odbor sociální:

Odbor občansko-správní a OŽÚ:

Odbor životního prostředí:

Úsek tajemníka a správu MěÚ:

Oddělení informatiky:

Odd. fin. kontroly a inter. auditu:

Odd. projektů a marketingu:

Krizové řízení:

Městská policie:

Regionální muzeum:

Technická správa budov města:

Zpracoval:

Předkládá:

OKS

OKS

Nazev materialu: MHO - uprava jizdnich radu

Poeet stran: 2
Pocet pfiloh: 1
lnformace 0 pfipravovanych zmenach ke 3. 9. 2017
Popis
Pracovnf skupina pro MHO se sesla 26. 7. 2017, aby projednala dosle pfipomfnky k novemu
vedeni MHO, ktere se zavedlo od 1. cervence 2017. Z techto pfipominek se pfednostne zamei'ila
na ty, ktere vyhodnotila jako relevantnf a jejichz pfipadne uskutecneni by se stihlo k zacatku
noveho skolniho roku, tedy ke 3. 9. 2017. Pfijate navrhy zmen nasledne zpracoval dopravce
z hlediska obehu vozidel a vycisleni financnfho dopadu.
Zbyle relevantni pfipomfnky, jejichz pi'fpadne zavedenf bude vyzadovat zmeny licencf, pi'ipadne
dalsf ukony, se budou projednavat behem podzimu spolecne s dalsimi, ktere pfijdou se zacatkem
skolniho roku. Vse by se melo zpracovat tak, aby zavedeni zmen k 1. 1. 2018 bylo trvaleho
charakteru ..

Pi'i tvorbe noveho vedeni MHO s platnosti od 1. 7. 2017 se vychazelo ze zfskanych dat, jejichz
zdrojem byly pruzkumy, ankety, setfeni a dotaznf dopisy. Vysledne schema bylo omezeno
zadanfm, tj. cca stejny poeet ujetych km/rok a cca pfiblizne stejne financnf zatizeni. Pro zacatek
zkusebnfho provozu by! zvolen zacatek cervence, aby v dobe mensfho vytfzeni MHO se cestujici
seznamili s vedenfm MHD a jfzdnfmi i'ady, aby by! eas odladit nektere pripomfnky se zacatkem
noveho skolnfho roku. Ty zasadnejsf dosle pi'ipominky vc. tech, ktere pi'ijdou v prubehu
podzimnfho obdobf se budou i'esit tak, aby se vzhledem k moznostem rozpoctu, obehu vozidel a
legislativy pi'istoupilo k dlouhodobejsfmu i'eseni k 1. 1. 2018. V pi'iloze jsou vsechny zmeny,
ke kter}'m dojde ke 3. 9. 2017.

Geneze pi'ipadu
Od 1.7.2017 upraveny !inky a jizdni i'ady MHO
Pi'ipomfnky obcanu, instituci, dalsfch osob projednany pracovnf skupinou
Navrh i'eseni
Viz Popis a Navrh usneseni
Varianty navrhu usneseni

Doporuceni pi'edkladatele
Schvalit usnesenf die navrhu

Stanoviska

Pfiloha c. 1
Zmeny ve vedeni MHO ke 3. 9. 2017 vc. financniho dopadu
Linka c. 1:
• u spoje cislo 2 dochazi k vloi:eni zastavky Wonkova do trasy spoje (5.33 hod.)
Linka c. 2:
• u sudych spoju dochazi k posunu odjezdu z Pilske nadri:e o 4 minuty pozdeji,
tzn. z XX:42 na XX:46 (umoi:ni to zamestnancum Tokozu lepsi navaznost na vlaky,
odjezdy od Tokozu XX:47)
• u spoje c. 2 je posun odjezdu od Tokozu ze 7:10 na 7:20 (vyfesi se tim doprava deti
ze ZR 2 a 5 na 4. ZS - vy-stup na Horni 7:33, pro ostatni cestujici je to spojeni na
polikliniku a namesti na pul osmou)
• spoje c. 19 a 20 v casech 18:20 z autobusoveho nadrai:i a 18:46 z Pilske nadri:e
budou vedeny celorocne, dosud byl planovan pouze sez6nni provoz Oe to uprava
spoju na Iince tak, aby tato jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovem taktu)
• zavedeni noveho paru spoju c. 23 a 24 v easech 7:20 z autobusoveho nadrai:i a 7:46
z Pilske nadri:e (fesi se tim poptavka cestujicich ze ZR 2 a 5 na polikliniku a namesti
na osmou hodinu, smerem kdo Zamku se vyfesi doprava deli na skolu v Zamku pfijezd 7:37)
• zavedeni noveho paru spoju c. 25 a 26 v casech 8:20 z autobusoveho nadrai:i a 8:46
z Pilske nadri:e Oe to doplneni spoju na Iince tak, aby tato jezdila od 7:20 do 19:20
v hodinovem taktu)
• zavedeni noveho paru spoju c. 29 a 30 v casech 19:20 z autobusoveho nadrai:i
a 19:46 z Pilske nadri:e Oe to doplneni spoju na Iince tak, a by tato jezdila od 7:20 do
19:20 v hodinovem taktu, prozatim je planovany celorocni provoz, pokud nebude
vyui:ivan, bude zmenen na sez6nni provoz)
•

zavedeni noveho paru spoju c. 27 a 28 v ease 17:20 z autobusoveho nadrai:i a
pfejezdu z Pilske nadri:e k Tokozu Oe to nahrada zruseneho spoje c. 13 linky c. 7,
tento autobus pojede zpet od Tokozu jako spoj c. 12 linky c. 7)

Linka c. 3:
• v oblasti zastavky Bezrucova, u pily se sjii:di dva spoje linky, pro rozliseni trasy spoju
bude na LED panelu rozliseni ,jede pres ... "
Linka c. 4:
• u vsech spoju dochazi k posunu pfijezdu na autobusove nadrazi z XX:36 na XX:35
(zkraceni jizdni doby lepe odpovida skutecnosti, zmensi se tim prodleva pfad
navazujfcimi spoji linky c. 9)
Linka c. 5:
• spoj c. 1 bude veden i o vikendech - umozni se tim dostupnost na vlaky 6:30

Linka c. 7:
• spoj c. 3 - posun odjezdu z autobusoveho nadrai:i z 5:20 na 5:27 (zajisteni lepsi
navaznosti od linkovY"ch autobusu a vlaku z HB pro zamestnance Tokozu)
• spoj c. 5 - posun odjezdu z autobusoveho nadrazi z 7:20 na 6:42 a zafazeni obsluhy
zastavek Studentska, Vnitfni, Kvetna (zajisteni navaznosti od vlaku pro zamestnance
Tokozu + zamestnanci ze ZR 4 a 5 na sedmou hodinu)
• spoj c. 6 bude zrusen - dopravu deti ze ZR 2 a 5 na 4. ZS nyni fesi posunuty spoj
c. 2 linky c. 2

•
•
•

•

spoj c. 7 bude zrusen - nahrazenf nov-Ym spojem linky c. 2 (7:20), pokud tento spoj
vyuzfvaly diHi zAN na BIGY, tak mohou vyuzft linku c. 8 (7:40)
spoj c. 13 bude zrusen - nahrazen nov-Ym spojem !inky c. 2 ve stejnem ease
spoj c. 9 - posun nedelnfho spoje z 8:30 na 9:50 (dopravu na msi v Zamku nynf
zajisfuje nov-Y spoj linky c. 2, pro dopravu zpet bude slouzit, stejne jako nynf spoj c. 8
!inky c. 7)
spoj c. 12- vedenf spoje i o vfkendu, jde o vratny spoj k Iince c. 2 (17:20)

Unka c. 9:
• spoje 1, 3, 5 - zrusenf zastavek TC 1 - 12 (smycka na ZR 3) - zastavky na
Stalingradu jsou obslouzeny spoji linky c. 4 vzdy 3 minuty pi'ed spoji !inky c. 9, je tedy
mozne linku 9 v tomto useku zrusit; cestujfcf do prumyslove z6na Jamska vyuzijf
pi'estup z !inky 4 na linku 9 na AN, ale nepi'ijdou o komfort pi'fmeho spojenf, nebof
dotcene spoje linek 4 a 9 budou zajisteny stejnym vozidlem
• spoje 1, 3, 5 - posun odjezdu z autobusoveho nadrazf z XX:39 na XX:37 (vyi'esf do
pozdnf pi'fjezdy do prumyslove z6ny Jamska)
• spoje 2, 4, 6- vynechanf zastavky TC 14 (Hettich)- autobubus pojede z PZ Jamska
rovnou na AN - Hettich je jiz obslouzen di'ivejsfmi spoji, poptavka z PZ Jamska na
Hettich po skoncenf smeny nenf

Poeet km navfc v pracovnf dny: 23
Poeet km navfc so/ne/sv: 82
Pocet pracovnich dnu od 3. 9. 2017 do konce roku: 81
Pocet dnu volna (so/ne/sv) od 3. 9. 2017 do konce roku: 40
CelkovY narust km v roce 2017 v dusledku zmen: (23x81) + (82x40)
km.
Pi'i nakladech cca 34 kc/km = cca 175 tis. Kc navfc pro rok 2017

= 1863 + 3280 =5143

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Dopravní organizace

ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou

Náklady a tržby z přepravní činnosti dopravní organizace celkem
za období: leden až červen 2017
MHD ZR
Položka

řádek
Kč

Kč/km

1

1 147 035

6,85

Pryžové obruče

2

27 178

0,16

Ostatní přímý materiál, energie

3

260 929

1,56

Přímé mzdy

4

1 746 089

10,42

Odpisy

5

1 221 756

7,29

Pronájem dopravních prostředků (leasing)

6

0

0,00

Opravy a udržování autobusů

7

413 020

2,47

Silniční daň

8

0

0,00

Pojištění (zákonné, havarijní)

9

92 718

0,55

Cestovné

10

0

0,00

Odvody do fondů

11

602 813

3,60

Jiné ostatní přímé náklady

12

309 130

1,85

Režijní náklady

13

259 640

1,55

Provozní náklady celkem

14

6 080 308

36,30

celkem

1

2 287 261

13,65

tržby z přeprav

2

2 147 240

12,82

jiné tržby

3

140 021

0,84

do tržeb celkem

4

3 450 000

20,59

od obcí

5

3 450 000

20,59

od krajů

6

0

0,00

Úhrada ztráty ze žákovského jízdného (bez DPH)

7

0

0,00

Dotace na obnovu autobusů

8

0

0,00

Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu

9

0

0,00

Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (Kč vč.DPH)

10

x

Přepravní výkony (oskm)

11

1 549 585

Ujeté km dle jízdního řádu

12

167 524

Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové

13

337

Průměrné obsazení (osoby)

14

9

Počet autobusů

15

7

Úhrada
prokazatelné
ztráty

Tržby

Ostatní přímé
náklady

Autobusy celkem

Pohonné hmoty, oleje

Zisk/- ztráta
Sestavil:

Zichová Jaroslava

Telefon:

566 696 161

Datum:

21.7.2017

-343 047

Razítko a podpis

