JIKORD s. r. o.
Okružní 517/10
České Budějovice
370 01
Jihočeský koordinátor dopravy

Dotčené obce dle rozdělovníku

Č.j.:
936/2020/ST

Vyřizuje:
Ing. Stach

Tel.:
+420 380 070 206

Email:
stach@jikord.cz

Datum:
9. 11. 2020

Vážený pane primátore, starosto,
vážená paní starostko,
s ohledem na predikované ponížení finančních prostředků Jihočeského kraje na dopravní
obslužnost kraje v roce 2021 jsme nuceni Vás informovat o dílčím omezení dopravní
obslužnosti Vašeho města (obce) v drážní dopravě s platností od 13. 12. 2020. Tento rozsah
omezení bude po konzultaci s dopravci realizován nad rámec původně dohodnutých změn,
které byly s Vámi v průběhu letních měsíců projednány. I přes uvedená omezení bude ze
strany Jihočeského kraje nadále zajištěna dopravní obslužnost, kterou je kraj povinen zajistit
v souladu s ustanovením zákona č. 194/2010 Sb. (přeprava do zaměstnání, školních
a zdravotnických zařízení, za kulturou apod.). Navržená redukce se týká vlaků s minimální
obsaditelností, které v uplynulém období převážně doplnily původní rozsah dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje.
Omezení souvisí s ekonomickým propadem způsobeným pandemií COVID-19, který má za
následek nižší výběr daní, a tudíž i nižší příjmy Jihočeského kraje. Věřím, že pochopíte
naléhavost této situace, kterou jste jistě nuceni řešit i v rámci rozpočtů svých měst a obcí.
Současně mi dovolte vyslovit přesvědčení, že i přes tuto dílčí redukci rozsahu dopravní
obslužnosti nebude zásadně narušena kvalita veřejných služeb ve vašem městě (obci).
V případě nejasností kontaktujte prosím odborného referenta pro železniční dopravu
Ing. Stacha – email: stach@jikord.cz.
V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2020
................................................
Ing. Josef Michálek
Jednatel společnosti
JIKORD s.r.o.
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Příloha č.1
Seznam rozsahu omezení na tratích:
190 - České Budějovice – Strakonice (- Plzeň)
201 - Tábor – Ražice (- Strakonice)
Číslo vlaku
8470
8473
8472
8475
8474
8477
8049
8045
8044
8046

•

redukce

trasa
Písek (13:22) - Ražice (13:31)
Ražice (14:19) - Písek (14:28)
Písek (15:17) - Ražice (15:26)
Ražice (16:24) - Písek (16:33)
Nepojede v pracovních dnech od Písek (16:24) - Ražice (17:29)
13. 12. 2020 do 11. 12. 2021
Ražice (18:24) - Písek (18:33)
Strakonice (17:32) - Protivín (18:00)
Strakonice (22:30) - Protivín (22:52)
Protivín (16:38) - Strakonice (17:04)
Protivín (21:50) - Strakonice (22:12)

Čísla vlaků a časové polohy jsou uváděny dle jízdních řádů platných od 13. 12. 2020

Rozdělovník:
KÚ Jihočeského kraje
České dráhy, a. s.
Písek
Putim
Ražice
Protivín
Skály
Heřmaň
Čejetice
Strakonice
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