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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
začátkem letošního roku jsme Vás informovali o změnách v autobusové dopravě, které se
uskutečnily od 7. března 2021. V tento den zahájili autobusoví dopravci provozování veřejné
služby podle nových smluv, které Královéhradecký kraj uzavřel s jednotlivými dopravními
společnostmi po úspěšném dokončení veřejné zakázky s názvem „Výběr dopravců pro
uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na území Královéhradeckého kraje”.
Smlouvy jsou uzavřeny pro období následujících 10 let a přinesly několik významných změn.
Jednou z nich bylo umístění dodatkových tabulí na všech autobusových zastávkách
v Královéhradeckém kraji. Dodatkové tabule se již na většině autobusových zastávkách
nacházejí a budou postupně během letošního roku umisťovány i na zbylé autobusové
zastávky.
Na dodatkové tabuli jsou uvedeny základní informace o zastávce, jako je název zastávky, číslo
zóny IREDO do které je zastávka zařazena, číslo odjezdové hrany. Dále však také dodatková
tabule obsahuje QR kód, který přináší také dynamické informace. Načtením QR kódu pomocí
mobilního telefonu lze zjistit nejbližší odjezdy autobusů z dané zastávky, polohu spoje a jeho
případné zpoždění spoje.
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Vzhledem k rostoucím se dotazům ze strany cestujících, kteří žádají vysvětlení jednotlivých
informací na dodatkových tabulí, jsme vytvořili grafický leták, který uvedené informace
popisuje.
Chtěli bychom Vás požádat o součinnost se zveřejněním tohoto letáku. Prosíme, zda byste
leták mohli zveřejnit na svých webových stránkách a sociálních sítí, aby se co nejvíce dostal
k cestující veřejnosti, k občanům Vašeho města, Vaší obce. Pokud můžete zveřejnit leták i na
jiných dostupných prostředcích, např. na informačních plochách obce, v tištěných novinách
obce apod., budeme velice rádi.
Leták přikládáme elektronicky v příloze.
V případě dotazů se můžete obrátit na kolegyni Ing. Janu Šafářovou,
email: jsafarova@kr-kralovehradecky.cz, 720 987 140.
Velice Vám děkujeme za Vaši pomoc.
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit v případě, že obdržíte dotazy od občanů k veřejné
dopravě, ať už se jedná o dopravu autobusovou, železniční nebo ke službám s touto dopravou
souvisejících (tarif, vybavení vozidel apod.).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. David Procházka
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství
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