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OD PŘÍŠTÍHO roku mohou jezdit po Třebíči zcela jiné autobusy.  
 Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení z str. 1)
Minimálně musí dopravce za rok 

vybrat na jízdném částku 14 mili-
onů 700 tisíc korun. Město také ve 
smlouvě zohlední cenu pohonných 
hmot a infl aci. Při přihlášce musí 
zájemce složit tři miliony korun, aby 
dokázal, že svoji nabídku myslí váž-
ně.   

Město také požaduje informaci, že 
případný dopravce má s linkovou 
dopravou zkušenosti minimálně po 
tři roky při jízdě 500 tisíc kilometrů 
za rok. Může se jednat i o meziměst-
skou dopravu, aby se soutěže mohlo 
zúčastnit co nejvíce zájemců.

„Průměrné stáří vozového parku po 
celou dobu trvání smlouvy musí být 
maximálně pět let. Stáří jednoho vozi-
dla nesmí přesáhnout deset let,“ nastí-
nil Pacal. Kratina doplnil, že měs-
to požaduje, aby všechny autobusy 
byly nízkopodlažní.

Informační systém
Autobusy tak budou mít informač-

ní systém GPS, který městu umož-
ní sledovat, kde se příslušné vozidlo 
nachází. „Bude tak propojený s elek-
tronickým značením, aby cestující 
věděli, kdy autobus na zastávku přije-
de,“ vysvětlil Pacal. 

Elektrické označníky pak musí do 
konce roku 2017 dopravce vybu-
dovat na Komenského náměstí, na 
zastávce u polikliniky, Za rybníkem 
a po předpokládané rekonstrukci 
Karlova náměstí i tam, a následně je 
bezplatně převést do majetku města. 
V autobusech dále musí být hlásiče 
pro nevidomé, ale také počítač, kte-
rý v budoucnu umožní projíždění 
hromadné dopravy na křižovatkách 
na zelenou. 

„Nebyla by to preference absolut-
ní, ale částečná. Přece jen by nedochá-
zelo k podstatnému zdržení,“ uvedl 
Kratina. Město také požaduje, aby 
všechna vozidla měla jednotný vněj-
ší vzhled.   

Pokud jde o reklamu město hod-
lá v autobusech umísťovat převážně 
svoje letáky na předem určené mís-
to. Vnější reklamy jsou záležitos-
tí dopravce, ale musí je obsahově 
schválit město. Příjem z reklam se 
následně promítne do tržeb.  

Další požadavek zní, aby na Karlo-

vě náměstí byla zřízena informační 
kancelář s možností nákupu všech 
druhů jízdenek a automat na prodej 
s nepřetržitým provozem. Do auto-
busů se bude nastupovat opět pouze 
předními dveřmi a možnosti place-
ní jízdného se rozšíří o bezkontakt-
ní kartu.

U jízdného shoda
„U jízdného došlo k jednoznačné 

shodě všech subjektů v pracovní sku-
pině,“ upozornil Pacal. Doplnil, že 
naposledy se ceny upravovaly v roce 
2005 a přihlíželo se také k jízdnému 
ve srovnatelných městech. Zacho-
vaná zůstane 30minutová přestupní 
jízdenka.  

Zejména návštěvníkům města 
bude sloužit čtyřiadvacetihodinová 
jízdenka. V hotovosti bude stát 40 
korun, při platbě kartou 30 korun. 
Nově město zavádí půlroční a celo-
roční kupóny. Senioři na 70 let, oby-
vatelé města Třebíče,  budou mít 
dopravu zdarma.

Pacal přiblížil, že měsíční jízdenka 
bude stát 250 korun, ale u půlroční 
zůstane zachovaná současná měsíční 
výše 190 korun.

„U celoroční se jedná o další zvýhod-
nění,“ poznamenal Pacal. To samé 
platí u žákovského jízdného. Jednot-
livé jízdné se zvyšuje o dvě koruny 
z deseti na dvanáct korun. „Pro seni-
ory do 70 let zavádíme celoroční jíz-

denku za 800 korun,“ naznačil Pacal. 
Poukázal, že kočárek s dítětem či 

obsazený invalidní vozík se budou 
přepravovat zdarma. S Kratinou se 
shodli, že město se snaží zvýhodně-
ným předplatným dostat do autobu-
sů co nejvíce cestujících.  

Pacal připomněl, že v součas-
né době město na dopravu doplá-
cí zhruba 35 milionů korun ročně. 
Nepředpokládá, že by se částka do 
budoucna zvýšila. „I proto jsme při-
pravili takové podmínky, aby se přihlá-
silo co nejvíce zájemců,“ konstatoval.    

Připomněl, že městská hromadná 
doprava míří i do katastrů okolních 
obcí, do Nové Vsi, Přibyslavic, Star-
če, Kožichovic a Stříteže. 

„Tyto obce nám na dopravu přispí-
vají, u Přibyslavic a Nové vsi se jed-
ná i o fi rmy, kvůli kterým tam dopra-
va převážně zajíždí. U Stříteže 
přispívá i majitel stop shopu,“ pozna-
menal Pacal. 

Doplnil další informaci, doprav-
ce musí být připravený do začlenění 
v rámci integrovaného dopravního 
systému v Kraji Vysočina. Jízdní řád 
se prozatím měnit nebude, město 
s úpravami počítá v příštím roce. 

Počítají se sankcemi
Pacal upozornil, že v podmínkách 

jsou detailně rozpracovány i sank-
ce. Může činit ze zákona až dvanáct 
milionů korun. Výpovědní lhůta od 
města má limit čtyři měsíce, u pro-
vozovatele se jedná o čtyřiadvacet 
měsíců. „Přepokládáme, že celou sou-
těž vyhodnotíme do konce září,“ uza-
vřel místostarosta Pacal. 

Odbor dopravy městského úřadu 
nechává zpracovávat další průzkum 
městské hromadné dopravy. Má za 
cíl zmapovat, které linky jsou více 
vytížené a které méně. 

„Chceme být připraveni na případ-
né přidávání či ubírání linek,“ vysvět-
lil místostarosta Pavel Pacal. Výstup 
z průzkumu bude mít město na pod-
zim letošního roku.

Hledají provozovatele autobusů


