
 

 

 

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI  

MĚSTA VAMBERK PRO ROKY 2022 - 2029 
 
Obsah: 

 

a) popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 

 

b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, 

 

c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto 

smluv, 

 

d) harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci integrovaných 

veřejných služeb v přepravě cestujících, 

 

e) maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem, 

 

f) další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb 

v přepravě cestujících stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 

 

I. 

Úvod 

Plán dopravní obslužnosti území města Vamberk, které zajišťuje a hodlá zajišťovat dopravní 

obslužnost ve svém územním obvodu, je zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 

194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy především do škol a školských zařízení, 

k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní 

zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy 

zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. 

 

II. 

Plán dopravní obslužnosti 

a) popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících 

 

Město Vamberk je objednatelem služeb dopravní obslužnosti na území své obce na lince: 

 

665 001 Rychnov n.Kněž.-Dlouhá Ves-Roveň-Peklo n.Zdob.-Vamberk-Merklovice a zpět 



b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace 

 

Město Vamberk přispívá na zajištění dopravní obslužnosti na základě Smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské 

autobusové dopravy ve Vamberku ze dne 10.1.2019 ve znění pozdějších dodatků, a to aktuálně 

částkou ve výši 361.500,- Kč pro období 3.12.2021 - 5.3.2022 dle Dodatku č. 6 uvedené 

smlouvy. 

 

c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání 

těchto smluv 

 

Město Vamberk předpokládá uzavření nové smlouvy pro osmileté období s účinností od 

6.3.2022, a to přímým zadáním vítěznému uchazeči o veřejnou zakázku ve výběrovém řízení 

Zajištění městské hromadné dopravy v Rychnově nad Kněžnou na období 2021 - 2029, 

zadavatele Město Rychnov nad Kněžnou.  

 

d) harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci 

integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících 

 

Linka objednávaná městem Vamberk je plně integrována do integrovaného dopravního 

systému IREDO, tj. na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO.  

 

e) maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem, 

 

Maximální tarify jsou stanoveny v souladu s tarifem IREDO radou Královéhradeckého kraje 

v rámci Nařízení Královéhradeckého kraje, které je zveřejněno ve Věstníku právních předpisů 

Královéhradeckého kraje.  

 

f) další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných 

služeb v přepravě cestujících stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 

 

Neuplatní se.   

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

Plán dopravní obslužnosti města Vamberk byl v souladu s ust. § 5 odst. 3 písm. c) zákona 

projednán dne 06.12.2021 s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. 

 

Plán dopravní obslužnosti města Vamberk schválilo Zastupitelstvo města Vamberk na svém 

zasedání konaném dne 08.12.2021, číslo zasedání 20, usnesení bod číslo 9. 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Rejzl, starosta      Rudolf Futter, místostarosta 

 


