Změna jízdního řádu linky č. 15
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuální situaci týkající se dopravního spojení
do/z obce Srnojedy, linka č. 15. Dopravní obslužnost zajišťuje Odbor dopravy Pardubického kraje (PK)
na základě smlouvy s Dopravním podnikem Pardubice (DPMP). Obec Srnojedy obdržela 18. 11. 2020
od PK informaci o očekávaném poklesu jeho příjmů v částce cca 500 mil. Kč, což je důvodem nutnosti
redukce spojů do přilehlých obcí, které kraj hradí. Jako podklad pro omezení spojů do/z obce Srnojedy
bylo použito statistické sčítání cestujících, nastupujících a vystupujících v obci Srnojedy, v letech 2018
a 2019 (rok 2020 nebyl vzhledem k epidemii uváděn). Zároveň jsme obdrželi návrh smlouvy mezi obcí
Srnojedy a PK, která by měla řešit příspěvek obce na spoje, které PK již nebude hradit.
O vzniklé situaci zastupitelé jednali hned na prosincovém veřejném jednání Zastupitelstva obce
č. 11/2020 dne 14. prosince 2020. Občané Srnojed byli o situaci informováni v Srnojedském zpravodaji
č. 2/2020.
Plánované omezení se podařilo posunout na začátek března, zatímco zástupci obce Srnojedy
intenzivně jednali o možnostech zachování některých spojů. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Srnojedy č. 2/2021 dne 1. 2. 2021, kterého se zúčastnilo 16 občanů (děkujeme!), byla řešena potřeba
některé spoje zachovat a tyto byly vytipovány. Usnesením č. 14/2021 bylo schváleno, že obec podepíše
s PK smlouvu, kterou objedná a uhradí vybrané spoje.
Dne 4. 2. 2021 se uskutečnilo jednání zástupců obce Srnojedy, PK a DPMP, kde jsme navrhli
další variantu příspěvku na spoje, které paradoxně budou nadále obcí projíždět, ale nebudou zde
zastavovat. Dne 8. 3. 2021 bohužel přišla odpověď od DPMP, že naši nabídku nebudou akceptovat.
Navíc došlo k další redukci spojů ze strany PK (jejichž zachování již bylo domluveno a schváleno
usnesením zastupitelstva). Opět jsme oslovili PK se žádostí o úhradu těchto spojů z rezervního fondu.
Náměstek PK vydal zamítavé stanovisko s financováním, nicméně sdělil, že i nadále bude jednat
s DPMP o jiné možnosti úhrady spojů, které obcí projíždějí.
Situace zatím není vyřešena k naší spokojenosti, nicméně obec Srnojedy bude v roce 2021
přispívat PK částkou 63.788,- Kč na spoje, o kterých bylo rozhodnuto za účasti občanů obce
na zastupitelstvu.
Bohužel se nám nadále nedaří najít shodu v řešení této absurdní situace, kdy obcí běžně
projíždí autobusy, které zde nezastavují. V této chvíli se zdá neuvěřitelné, že ve 21. století může taková
situaci nastat. Žádáme Vás tímto, abyste věnovali zvýšenou pozornost jízdnímu řádu, kde u autobusů,
které v obci nezastavují, bude značka S, která na tuto skutečnost upozorňuje. Nadále se budeme snažit
s PK jednat, aby se dopravní obslužnost obce vrátila k původnímu stavu a obec nemusela doplácet
požadované naprosto nemorální částky v hodnotách sta tisíců korun.
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