
Ústecký kraj

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 57. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 04.01.2019 
od 11:11 hodin do 11:56 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/57R/2019
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 57. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1) Mgr. Ing. Miroslava Andrta
2) Ing. Ladislava Drlého

Usnesení č. 002/57R/2019
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

program 57. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/57R/2019
13.1 Dopravní obslužnost – odstoupení společnosti TD BUS a.s. od smluv

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o odstoupení od smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblastech Vejprtsko, 
Podbořansko, Lounsko – západ ze strany společnosti TD BUS a.s. s účinností od 7. 1. 2019;

B) rozhoduje

o tom, že společnosti TD BUS a.s. bude odesláno oznámení, že Ústecký kraj považuje 
odstoupení od smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblastech Vejprtsko, Podbořansko, 
Lounsko – západ za neplatné a že trvá na plnění předmětných smluv ze strany společnosti TD 
BUS a.s.;

C) rozhoduje

o tom, že bude hledáno řešení, na základě něhož by dopravní obslužnost v oblastech 
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Vejprtsko, Podbořansko a Lounsko – západ byla zajišťována po dobu nezbytně nutnou jiným 
dopravcem než společností TD BUS a.s., případně by byla zajišťována příspěvkovou 
organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje;

D) schvaluje

oznámení Ústeckého kraje adresované společnosti TD BUS a.s., že Ústecký kraj považuje 
odstoupení od smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblastech Vejprtsko, Podbořansko, 
Lounsko – západ za neplatné a že trvá na plnění předmětných smluv ze strany společnosti TD 
BUS a.s., ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

E) ukládá

1) Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, jednat s 
dopravci o možném nouzovém zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Vejprtsko, 
Podbořansko, Lounsko – západ a informovat Radu Ústeckého kraje o vývoji situace na jejím 
příštím zasedání a v návaznosti na takovém vývoji situace předložit Radě Ústeckého kraje k 
rozhodnutí další záležitosti.
Termín: 9. 1. 2019
2) Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, informovat 
bezodkladně starosty dotčených obcí o situaci v autobusové dopravě.
Termín: 4. 1. 2019
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