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Vážený pane Koblížku, 
byl jsem pověřen paní starostkou ing. Šárkou Endrlovou, abych posoudil Váš návrh úpravy 
jízdních řádů MHD pro zohlednění cestujících pracujících na směny. Návrh řešení jsme 
posoudili a konzultovali se současným dopravcem. K problému sděluji následující: 

1. Stávající jízdní řády mají návaznost na další dopravní spojení, zejména 
upřednostňujeme dopravu dětí do škol. Pokud by došlo ke změně, tak by tato 
spojení byla narušena. Váš návrh se týká dopravy pro soukromé podnikající 
subjekty, proto s vámi navrhovanou úpravou jízdních řádů město Beroun 
nesouhlasí. 

2. Případné další navýšení spojů MHD je z hlediska navýšení finančních nákladů ze 
strany města Berouna neakceptovatelné. V současné době je naopak město Beroun 
nuceno v případě nízké vytíženosti některé spoje rušit nebo omezovat. I z tohoto 
hlediska se nám Vámi uváděná čekací doba „i 30 minut“ jeví jako akceptovatelná 
v případě dospělého cestujícího.  

3. Dle informací dopravce zajišťujícího provoz MHD byla již určitá úprava dopravní 
obslužnosti z Vaší strany s dopravcem v minulosti realizována a po čase musela být 
zrušena jako neefektivní. Současně nám bylo sděleno, že pro Vás určitou přepravu 
zajišťuje. Z hlediska přepravy zaměstnanců pro určitého zaměstnavatele a v určitý 
čas se nám toto řešení zdá jako nejvhodnější. 

4. Uvedený problém lze z našeho pohledu řešit i opačně, a to úpravou pracovní doby 
jednotlivých podnikatelských subjektů. 

 
S pozdravem 
 
Mgr. Miroslav Jerling 
vedoucí odboru dopravy a správních agend 
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do škol? návrhyse týkají hlavně víkendových linek
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dopravce to řešil po svém:přidal spoje
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to jako že bypáteční noční trvala 13hodina nedělní 11hodin...
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