Vážený pane starosto,
prostřednictvím naší partnerské organizace ROPID jsme obdrželi
Váš požadavek na zlepšení spojení z Nebovid do Červených Peček,
za jehož zaslání Vám děkujeme.
Bohužel musíme konstatovat, že naše vyjádření č. j. 00078/22 z
24. 1. 2022 je stále platné (viz příloha). Mezi 7 a 8 hod. ranní
není k dispozici žádné vozidlo, které by zajistilo pozdější
příjezd na lince 702 k ZŠ Červené Pečky. Spoj, který z Nebovid
odjíždí v 7:02, se ihned po příjezdu do Bořetic vrací do Kolína
a zajišťuje důležitější školní spojení s příjezdem k
nádraží v 7:40, přičemž tento čas je již hraniční. Všechna
disponibilní vozidla vykonávají jiná školní spojení a poškodili
bychom tak ostatní skupiny cestujících. Pro vyřešení Vašeho
požadavku bychom byli nuceni nasadit do provozu nové vozidlo, kterému
je však s ohledem na ekonomickou produktivitu nutné současně
zajistit dostatečný dopravní výkon, což následně bývá terčem
kritiky cestujících i obcí kvůli nízké obsazenosti vozu na
ostatní části denního výkonu po školním spoji, druhou stránkou
je samozřejmě finanční zajištění celého dopravního výkonu a v
neposlední řadě musíme zmínit nedostatek řidičů autobusů
veřejné dopravy, s nímž se potýkají dopravci takřka v celém
Česku. V rámci přípravy integrace MHD Kolín se plánovalo využití
vozidla, které by skončilo v Kolíně na Šťáralce a v pauze by
mohlo zajistit spojení do Červených Peček. Termín realizace
integrace MHD Kolín se však odsunul a aktuálně nelze predikovat
konkrétnější termín, neboť objednavatelem MHD Kolín je samotné
město. Vážený pane starosto, je nám skutečně líto, že
nemůžeme Vašemu požadavku i nadále vyhovět, nicméně již ze
své podstaty nemůže veřejná doprava splňovat veškeré
individuální potřeby cestujících, obzvláště - pokud je
otevřená družina. Vyhlížející ekonomická recese navíc ohrožuje
systém veřejné dopravy i ve Středočeském kraji, a mnohem nutněji
než kdy jindy je žádoucí při úpravách jízdních řádů
důkladné prověřování i ekonomických dopadů, přičemž snahou je
aktuálně nastavený provoz veřejné linkové dopravy zefektivňovat i
přes zachování současných vazeb.
K Vašemu dotazu na spojení z Červených Peček do Kutné Hory
sdělujeme, že byly v posledních měsících na některé spoje linky
705 nasazeny kloubové vozy pro navýšení kapacity. Na školním spoji
s odjezdem v 7:00 z Kolína je nasazeno právě kloubové vozidlo,
které je nadto posíleno standardním vozem, ve výjimečných
případech z provozních důvodů vozidlem 10,5 m. Vlivem uzavírky
mostu v Hořanech s předpokládaným ukončením na konci tohoto
listopadu nemá posilový vůz shodnou trasu z důvodu rozmělnění
poptávky v obou spojích.
S poděkováním za pochopení a přáním hezkého dne
Vlastimil Janoušek
vedoucí oddělení projektování dopravy BUS

