KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Záměr provozu mezikrajských linek
Linka (trasa)

Rozsah dopravy

Smlouva (smlouvy)

Rokytnice nad Jizerou – Harrachov – Jablonec nad pracovní den:
Oblast Jablonecko:
č. OLP/1921/2018
Nisou – Praha
• 2- až 4-hod. interval spojení
odkaz
➢ objednávka po území LK
• poloviční interval v relaci Jablonec nad
dodatek 1, dodatek 2, dodatek 3
Nisou – Praha (a zpět)
Oblast Turnovsko – Semilsko
víkend:
č. OLP/1922/2018
odkaz
• 2-hod. interval
• poloviční interval v relaci Jablonec nad dodatek 1, dodatek 2, dodatek 3
Nisou – Praha (a zpět)
Oblast Liberecko
odkaz
dodatek 1

Termín
nejdříve
1.8.2021

od

(nejdéle
12.12.2021)

od

Oblast Jablonecko:
nejdříve
č. OLP/1921/2018
1.8.2021
odkaz
(nejdéle
dodatek 1, dodatek 2, dodatek 3
12.12.2021)
Oblast Turnovsko – Semilsko
č. OLP/1922/2018
víkend:
➢ objednávka po území LK
odkaz
dodatek 1, dodatek 2, dodatek 3
Vítkovice,Horní Mísečky – Jilemnice – Semily – • 1-hod. interval v relaci Turnov – Praha (a
zpět)
Turnov – Mladá Boleslav – Praha
• proklad 2-hod. intervalů ve směru Semily a
➢ objednávka po území LK
Tanvald

od

Rokytnice nad Jizerou – Harrachov – Turnov – pracovní den:
Mladá Boleslav – Praha
• 1-hod. interval v relaci Turnov – Praha (a
➢ objednávka po území LK
zpět)
Rokytnice nad Jizerou – Vysoké nad Jizerou – • proklad 2-hod. intervalů ve směru Semily a
Tanvald
Semily – Turnov – Mladá Boleslav – Praha
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od

Linka (trasa)

Rozsah dopravy

Smlouva (smlouvy)

Termín

Špindlerův Mlýn – Jilemnice – Jičín – Mladá pracovní den:
Přímé zadání – notifikace, od 12.12.2021
Boleslav – Praha
dodatečná informace
• 2-hod. interval v relaci Špindlerův Mlýn –
Jilemnice – Jičín – Praha s možností
doplnění posilových spojů ve špičkách
(zkrácení na 1-hod. interval)
víkend:
•

2-hod. interval v relaci Špindlerův Mlýn –
Jilemnice – Jičín – Praha s možností
doplnění
posilových spojů
v době
přepravní špičky (zkrácení na 1-hod.
interval)

Pozn.: Objednatel si vyhrazuje právo část rozsahu výkonů zadat prostřednictvím objednávky sousedního kraje a/nebo formou přímého zadání v souladu se Zákonem č. 194/2010 Sb. Objednatel
si vyhrazuje právo část výkonů objednat i po území jiného kraje s jeho souhlasem a příspěvkem (mezikrajská smlouva).
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