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Vážení,
na základě četných stížnostní na spojení autobusovou dopravou se Plzeňský kraj
rozhodl od 11. prosince tohoto roku objednat dopravu na nové lince 400621 Domažlice
– Horšovský Týn – Holýšov – Zbůch – Plzeň. Plzeňský kraj nově objedná v této oblasti
o 160.000 km víc než v současnosti a dopravci pro splnění závazku dal pokyn k
navýšení základního počtu vozidel, spočívající v nákupu 2 kusů nových autobusů.
Jedná se o výjimečný krok, který má bezprostřední vliv na rozpočet Plzeňského kraje
v řádu desítek milionů korun za celou dobu plnění smluvního vztahu. K navýšení
objednávky Plzeňského kraje dojde bez požadavku na finanční spoluúčast obcí.
Plzeňský kraj se tímto krokem rozhodl bránit proti častým změnám jízdních řádů
stávajících dopravců, kteří linku provozují na své komerční riziko a vedou mezi sebou
konkurenční boj. To brání Plzeňskému kraji, resp. POVED, na tyto spoje navázat další
linky a spoje.
Spoje na lince pojedou zpravidla v prokladu s osobními vlaky na trati č. 180 Plzeň –
Domažlice, přičemž na rozdíl od vlaku obslouží i obce Horšovský Týn, Křenovy,
Vránov, Ohůčov, Líně a Sulkov. V Plzni linka obslouží Borská pole, točnu Bory a
Terminál Hlavní nádraží. Tato linka je řešením minimálně do doby zdvoukolejnění trati
z Plzně do Domažlic.
Aby zahájení provozu na nové lince bylo finančně optimalizováno, jsou do linky 400621
vloženy stávající spoje Domažlice – Horšovský Týn/Holýšov a Stod/Zbůch – Plzeň,
které byly prodlouženy. Spolu s tím nastanou i drobné úpravy na stávajících linkách
mezi Domažlicemi a Holýšovem, resp. Stodem a Plzní a na návazných linkách po
trase. S těmito úpravami Vás osloví kolegové z POVED. Na lince 400621 bude platit
tarif IDPK se všemi benefity (předplatní jízdné, přestupní jednotlivé jízdné včetně
jízdného na MHD v Plzni).
Věřím, že zavedením linky 400621 z Domažlic do Plzně se stabilizuje situace na trase
a přispěje to ke zvýšení komfortu ve veřejné dopravě v našem kraji.
S pozdravem
Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmana pro oblast dopravy
(podepsáno elektronicky)
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