ZMÌNY V JÍZDNÍCH ØÁDECH

Na neděli 4. března je stanovena první změna v jízdních řádech veřejné dopravy. Změna
v jízdních řádech ve většině případů reaguje na neodkladné požadavky od vás — od cestujících,
případně upravuje jízdní řád na
základě provozních zkušeností.
Co konkrétně přinesly změny
v jízdních řádech?
Mezi nejdůležitější změny v železničních jízdních řádech patří
změna odjezdu ranního vlaku
16463 z Lomnice nad Popelkou
do Staré Paky, vlak odjíždí z Lomnice nad Popelkou o 12 minut
dříve, tzn. již v 5:52 hod. Posun
Autobus do Jablonce nad Nisou odjíždí ze zastávky
byl
realizován na základě požaLiberec, Moskevská.
davku Města Lomnice nad Popelkou, jehož občané tímto získali díky návaznosti na vlak 5702 nové ranní spojení do Nové
Paky, Chlumce nad Cidlinou a Prahy. Občané Velkého Valtinova a Pertoltic pod Ralskem
jistě ocení zastavování ranního spěšného vlaku do Liberce v jejich obcích. Na základě požadavku cestujících byl posunut odjezd osobního vlaku z Turnova do Hradce Králové z 14:34
hod. - nový odjezd je stanoven na 14:41
hod., po příjezdu rychlíku z Liberce.
Další drobné časové posuny v železničních jízdních řádech byly realizovány z
důvodu změny technologie a jsou v řádu
několika minut.
Na Rokytnicku došlo na základě požadavku Města Rokytnice nad Jizerou ke
změně večerních spojů na lince 670
083 z Rokytnice nad Jizerou do Jablonce nad Jizerou. Mimo jiné byl přidán
nový autobusový spoj s odjezdem z Rokytnice nad Jizerou v 17:30 hod. Drobnou úpravou prošel také večerní spoj na
Minibus Mercedes v Hraběticích.
lince 670 084 z Rokytnice nad Jizerou
do Harrachova, který tvoří návaznost na dálkový autobus z Brna. Na základě žádosti cestujících na autobusové lince z Jablonce nad Nisou do Prahy nově zastavují spoje jedoucí
přes Frýdštejn v zastávkách Pulečný, Kopanina, rozhledna a Turnov, Vesecko hl.sil.
Na Českolipsku došlo k drobným časovým posunům některých spojů. Z důvodu obtížného průjezdu křižovatkou u Intersparu byla u některých spojů na lince mezi Českou Lípou
a Novým Borem prodloužena jízdní doba.
[JK]

OPTIMALIZACE VEØEJNÉ DOPRAVY
NA TANVALDSKU A ELEZNOBRODSKU
SE ODDALUJE

V minulém vydání IDOL Zpravodaje jsme vás informovali o připravované optimalizaci
autobusových jízdních řádů v oblasti Tanvaldska a Železnobrodska. Podle optimalizovaných
jízdních řádů měly být autobusové spoje provozovány již od 1. dubna 2007. Bohužel vám
v tuto chvíli musíme sdělit, že spuštění optimalizovaných jízdních řádů se odkládá. Předpokládaný termín spuštění optimalizovaných jízdních řádů na Tanvaldsku a Železnobrodsku
je stanoven na 9. 12. 2007, tedy společně s počátkem platnosti nových jízdních řádů
2007/2008.
Důvodem zpoždění jsou především problémy se spuštěním jednotného přestupního tarifu, by jen na území Tanvaldska a Železnobrodska. Optimalizované jízdní řády počítají se
vzájemnou zastupitelností vlaku a autobusu a s některými novými přestupními body. Pokud
by se optimalizované jízdní řády spustily bez jednotného tarifu, mohlo by se některým cestujícím cestování podražit.
[JK]

SLOVO RADNÍHO
Vážení cestující,

v průběhu měsíce ledna 2007 byly mezi Libereckým
krajem a do-pravci
zajišujícími
základní dopravní
obslužnost kraje
uzavřeny dodatky
ke Smlouvám o závazku veřejné služby. Potřeba dodatků k uzavřeným
Mgr. Vladimír Richter
smlouvám byla vyvolána schválením nových jízdních řádů
s platností od 10. 12. 2006 do 8. 12.
2007 a vývojem ekonomických ukazatelů.
Na základě těchto smluv hradí Liberecký
kraj prokazatelnou ztrátu, která vzniká dopravcům provozováním všech autobusových
a vlakových spojů, které jsou zahrnuty
v systému základní dopravní obslužnosti.
Ztráty dosahují poměrně vysokých částek
a jsou z největší části hrazeny z rozpočtu
Libereckého kraje. Předpokládané náklady
pro rok 2007 činí téměř 400 mil. Kč. Obce
se budou podílet na financování částkou ve
výši 24 mil. Kč.
V současné době intenzivně pracujeme
na přípravě Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, který by měl v budoucnu ještě více zatraktivnit veřejnou dopravu. Jeho zavedení umožní cestujícím přestupovat mezi různými dopravními prostředky na jeden jízdní doklad, využívání výhod
časových jízdenek a optimalizaci jízdních
řádů, která časově a místně sladí jednotlivé druhy dopravy v regionu.
Pozitivní zprávou je i to, že ceny jízdného
ve veřejné osobní dopravě v pásmech do
50 km zůstávají na stejné úrovni jako v loňském roce.
Naším hlavním cílem je nabízet veřejnou
dopravu cestující veřejnosti jako službu,
která bude splňovat její potřeby a požadavky v co nejvyšší kvalitě.

Mgr. Vladimír Richter
člen rady kraje pověřený řízením resortu dopravy

PERLIÈKY Z DOPRAVY

Železnici ročně využije přibližně 8,5 mil.
cestujících, autobusy přibližně 14,5
mil. cestujících a meziměstskou tramvají se za rok svezou cca 2 mil. cestujících.
V letošním roce oslaví 105 let své existence unikátní ozubnicová tra Tanvald — Kořenov — Harrachov, která je
jedinou normálněrozchodnou neelektrizovanou ozubnicovou dráhou v Evropě.

