
 

   

 

 

ZÁZNAM 
z jednání konaného dne 2. března 2017 

v zasedací místnosti Magistrátu města Kladno 
ve věci integrace dopravy oblasti Kladenska a Slánska 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu 
 

Jednání bylo úvodním setkáním dotčených zástupců obcí k problematice integrace autobusových 
linek ve vymezené oblasti. 

Účastníkům jednání byly předány základní podklady - současný a navrhovaný stav linkového 
vedení v grafické podobě, navrhovaný stav linkového vedení v textové podobě a přehled stávajících 
autobusových linek určených k integraci. 

Jednání zahájila předsedkyně Výboru pro dopravu Zastupitelstva SK Ing. Věra Kovářová. Úvodem 
byly shrnuty kroky vzájemného projednání mezi Odborem dopravy KÚ Středočeského kraje organizací 
ROPID, města Kladna a města Slaný. Byly rekapitulovány průběžné kroky ke vzniku společného 
integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje, včetně schváleného harmonogramu 
integrace jednotlivých oblastí a vzniku příspěvkové organizace IDSK (Integrovaná doprava 
Středočeského kraje). 

Následně byl představen a okomentován předložený návrh linkového vedení. V rámci integrace 
se počítá se zapojením všech stávajících autobusových dopravců v regionu a železnice. Předpokládaný 
termín realizace integrace je 1.7.2017. 

 

Stanoviska jednotlivých účastníků jednání: 

Obec Knovíz 

- požadavek na možné zachování současných časových poloh spojů linky 220 012 (v rámci návrhu 
linky 612 a 622) 

- dále otázka financování integrovaných linek 

- dotaz ohledně opravy povrchů silnic ve správě KÚSK 

Obec Koleč 

- dotaz na zlepšení dopravní obslužnosti obce o sobotách, nedělích a státních svátcích a také                
o školních prázdninách 

Obec Jeneč 

- dotaz na zlepšení dopravní obslužnosti v oblasti s využitím kapacitní železniční dopravy 

Město Slaný 

- dotaz k možnému zařazení města Slaný do 4. tarifního pásma 

Obec Jemníky 

- dotaz k tarifním záležitostem v souvislosti s přepravou občanů do obcí Pchery a Knovíz  - občanská 
vybavenost obcí 

 

 

 



Obec Zákolany 

- dotaz k prodloužení navrhované linky 623 z Trněného Újezdu do Holubic nebo Velkých Přílep nebo 
naopak prodloužení stávající linky 316 z Holubic do Trněného Újezdu a Zákolan v souvislosti 
se zlepšením dopravní obslužnosti obce 

 

ZÁVĚRY 
• zástupci obcí byly vyzváni k zasílání připomínek k navrhovanému stavu linkového vedení 

v termínu do 17.03.2017 (na příštím jednání bude snaha již uzavřít problematiku trasování 
jednotlivých linek) 

 

• ROPID rozpracuje návrhy jízdních řádů do formy jednotlivých linek a rozešle všem dotčeným obcím 
v předstihu před dalším jednáním 

 

• další společné setkání bylo dohodnuto na pátek 07.04.2017 v 09:30 hod. opět v zasedací 
místnosti Magistrátu města Kladno 

 
 
 
 
Zaznamenal:  Nedvídek Tomáš, ROPID 


