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Dle rozdělovníku

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 28. 6. 2021 Váš dopis, který
se týká zajištění dopravní obslužnosti pro žáky základní školy.
Na základě konzultace a projednání s příspěvkovou organizací „Integrovaná doprava Středočeského
kraje“, která pro kraj zajišťuje organizaci veřejné dopravy, Vám zasílám návrh řešení dopravní
obslužnosti v souvislosti s dopravou žáků do základních škol ve Stříbrné Skalici a Sázavě. Spojení
obcí Babice a Doubek s městem Sázava bude zajištěno prodloužením linky č. 557 ze Stříbrné Skalice
až do Sázavy, resp. Z Louňovice do Doubku a Babic.
V příloze přikládáme návrh jízdního řádu linky 557 se zapracovanou úpravou, přičemž časové polohy
spojů vycházejí z původního požadavku obsluhy ZŠ ve Stříbrné Skalici, kde je včasnější začátek
výuky oproti ZŠ v Sázavě.
Přímé spojení v ranním období v současné době není možné realizovat, a proto je navrženo tak, že žáci
z Babic a Doubku přijedou do autobusové zastávky Mukařov nově zřízeným spojem linky 428, kde
bude realizován garantovaný přestup na spoj linky 557 (zastávka Mukařov - linka 428 příjezd
v 6:46; linka 557 odjezd v 6:51 hod.). Odpolední školní spoje budou zajištěny jako přímé (Sázava –
Stříbrná Skalice – Mukařov – Louňovice – Doubek – Babice), bez nutnosti přestupu). Návrhy úpravy
jízdních řádů dotčených linek, jsou obsahem přílohy.
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Navrhovaná úprava jízdních řádů vychází z reálných možností skladby oběhů autobusů, které
je dopravce schopen zabezpečit stávajícím personálem i technikou. Přijměte prosím navrhovanou
přestupní vazbu s pochopením. V rámci průběžné optimalizace provozu je možné, že v budoucnu bude
možnost i ranní spoje zajistit přímým spojením.

S pozdravem

Mgr. Petr Matura
Vedoucí Odboru veřejné mobility

Příloha:

Jízdní řád linky č. 428
Jízdní řád linky č. 557

Rozdělovník:

Renáta Kuprová, starostka obce Doubek, Doubek 77, 251 01 Říčany, IS DS. Ihjathq
Jan Chadraba, starosta obce Babice, Babice 508, 687 03, IS DS fqbfmn
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