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VYŘ!rLJJ§: lng. David Procl,ázka
ODBOR | *l}t}tlřNÍ: Dcpt;lvy a §[-l/dcpravni absl*žnost!
I MOBIL: 495 817 660 / 607 09 4572
E-MAl L: dprochazka@kr-kralovehradecky.cz

L|NKA

DATUM: 20.

01 . 2021

řocct listu- 4
F*ce{ uiilcn 2 .1 ilsti.,, 0
P*č*t svxrk*. 0
$p, enak. sk. r*ži*1.281,Vl5

Vážená p*nístar*stkc, váž*ttý pane stanosi*,
i v táto n*l*hká d*bó, kCy b*juj*me r*jmóna s paild*nrií cn

nění COVlD-'t9 bych Vás

že se rychle blížipravidelná březn*vá změna
Neděl* 07. 03, 2*21 se múž*yla prvni' p*hled jevit pouze jako

utobus*vých jťzdníchřádů,

uřaden"r, při kt*róm r*chou autob*s*ví dopr*vci zrrrěnit svó jízd

řády, ale opak je pravdou.

c§rt*§ inťorn:*vat.

rmín vyhl*š*ný dsplávniill

Pro Královéhnadecký kraj j* 0?. 03. žS2'l v*lmE výenamným mi!*ik*m, proto*e v tento
den zal"xájí autmhuscv§ d*prxv*i provox*vání veře.§rté s§užb3l
n*výcřx smluv, kt*ré
Krá§ov*lrradecký kraj uzavřel s jednotlivými dcpravnimi
dokorr*eniveřejné řakáaky s n&avem ,,Výběn dopravců pro
službách v přeprxvě fis§tujíeích ve vsř€jř"!é link

s§trna po tispěě*óm
,ření smluv c veřejných

dopravě nfr

*zemí

§rtlovóhradeckéh* kraje'o.
$mlouvy jscu uzavřeny pro období násl*dujících 10 let a přiná í hned několik významných

změn, o kteqý*h bych*m Vás a Vaše *bčany chtě§i s před ihem inťormovat. Společně
s popisem *ojvýznarrrnějších změn Vás chceme informovat,
se ob*arr* při cest*vá*í v*řej*ou dopr*vcu dostanou do n*sn

autob*s*vé **pravy íinmrrc*v*né a *bj*dn*va** z

jakók*íiv připaminky,

řit+iiill,,.l,,i.;,*

tiillt*..tlli :-l,xi; l 500 03 | |lr+*tl: {l
| fax 495 817 336

tel.: 495 817 111

e-mail: mcervicek@kr-kra loveh radecky. cz
kr-kralovehradecky. cz

wvwv.

ť

se můžeieobrátit, pokud
nebo budou mít k provozu

Králcv*hradeck*hn kraje

Pro pí*hl*dncst si tl*v*linr **jvýlnamnójšizměny uvést v nškc§ika *á*l*dLtjíci*h r:cjtážkác|l,

*

Zr:tňg:a d*praurlíc*: *g**íe*n*sťí* r:*vě bude provtlzovat, na

lákledě uzavřené

smlouvy s krajem, d*pravni *i:giužnost j*n 5 clcplavnic:h spalečnasti. ktará čásiečnó
vyrržijíkzajió|er:í nekteryclr d*pravr:íeh výk*nů svě p*clcloe3avatel*. §*nkrót;rá s*
.;cdr,:á

c n*sledu;icí dopravce,

V3i,běr*v*

*§*§agt

l Broumovsko
l',já*hcdsk*

lj*v*měst*k*

Rychnovsko
Trutnovsko
: Král*vódv*r*kc

Dopravce od 07. 03,2021
l CDS s,r,*. Náehod a P{ransport s;.r.o.
I LUi] 5,í.O, l\aCnCC
i Konsorcium Transdev Morava s.r.o. a Audis Bus s.r.o.
Audis Bus s.r,o,
: Konsorcium Transdev Morava s.r.o. a Audis Bus s.r.o.
Busline KHK s,r.o.
: Konsorcium Transdev Morava s.r.o. a

Busline KHK s.r.o.
Busline KHK s.r.o.

Hradecko

Jičinska

Zniěprn n*av*s!*ví ailí*L}*ss\íyfrh Eastáv*k

- pů pr*vedan*

r*xsáhl* r*viai

siávajícího t"lázvcsl*vijsme s Vánr jj*dn*{irvú návrh změn názvů projednávaii x věříme.
Ř* k*r:*čná poricha pi*Jn}*nov*rtyc}: r:ázvťt **icbi:s*riých zastáv*k p*v*d* k [*pši
crierrt*ct ccstu;tcrch

*

auŤnbusc;vých zast*v*k

§a;llal-}: pť*j*t*ncv*ných a výče;t zrušer:ých (nevy*žíva*ých)

jsnc plo Vás zveřejnili

t,i*

stránká*lr kraj* a js*Lt iak* uvedeny

v příi*r* č, tohoto dopisu.
,1

Novinky v ****v**í- n*vá od*av*va*i aaíiz**íve vozidlech umožní c*stujíclm opět
př*siup*vat na j*d*n jízd*íd*kiad b*z *utn*sti vl*stnit b*:k*ntaktni ti*cvoLt ksnu
lREDO. Na jízdníd*kl*dy lDS lREDO budou nati*t*ny C}R kcdy, kter* b*d* niažne* při
přest*p* načist v návaznóm spoji, a tak cestovat s jedncu .jízdenkcLt až d* cílavé

zaslávky, Dachází Ťak* k zav*d*ní m*žnasii platt:y bankovni kari*u

a

tím

i kzjedr,:odušeniodbavelti pro cestujici. kteřid*posud platili hotcvosiía Lrl*dali dlobnó

p* kapsách.

§§*v* d*5xnavní technika

a technologie

:"r*vii v*zidla budou vybavena

dle pcž*davk* Kr*lcv*itrad*ck*h* kraj* a nai:írlnou c*stujícim zcela n*vý komť*ri
při c*si*vánído škol, za precí. ale iza zábav**. Za zmínl<u ilrčiiě stojívvbailclriv*zrde!

klirrrntizaci, bezplatnýr-:: int*lnetovým přip*j*níln

{Wlrl FRř§}, U§B

zásuvkamt

pro nabij*rrí dlobr-r* *l*ktr*niky, LCD obrazovkou eabra;:Lljicí cktuált,lítrasu i z3:aždění
spoje * možnó náv*en**ti v přestupni*h b*d*ch. Dái* budou ve vozidlech it,:stalovány

iní*rmaĎní ilitliny

e s*hránky na

l*t*ky, v* kt*rýclr br:dgu zvařejtlovány aktuáiní

informace o v*ř*jné d*prxv#. vč*tně nnvin*k.

Prc

***t*jí*í s chyt$r:i Ť*l*í*ny nabidn*n:e

nictvím mobilní aplikace

,,lDS lREDO" m*žn**t sledovat polohu v*zidia nebo

dndatkavým tabulínr, kt*ré bi:d*u p*st*pn* un,:íst'ová
po načteníQR kódu zjistit přím* na axt*b*s*vó zast;*v

Z§epšen$ služhy pn* *estuj§*í

-

d*pravní spaj*ní. Díky

na zastávky, bud* mažná
*kiuální zpnždění spoje.

sp*lečně s vlastní provozem budou xe,jména

pro staršícestujícík dispozici irlť*rmačmímísŤalkanc*láře

místěná v něko[ika nrěstech

v naš*nr krajt, Na tó*ht* nrí*t**h bude n:*žn* také zaíí

bezkontaktní čip*vou kartu

IRĚn*, získat inforrna*e o spoj*t,tí, a

pťipac*ně reklam,

služby s kte$mi cestující

Jednotný viexálctí prvek * sice jsme nechtěli nutit dcpr

do jednotnóho barevnéha

pr*ved*ní všech vozidel v kraji, ale itak na vš*ch vazi

umístíme|ogctyp Veřejnó

nebud* sp*kojeny,

dopravy v Králavéhradeckórrr kraji, kt*tii je d*pin*n

m cílem ,,Prcpojírne Vaše

cestyn'. Lag*typem bud*u cznačeny nejen všechny vozi

v kraji, ale takó pnstLtpné

vš*chny *xt*bus*v* zastávky,

i

jíci v*ř*jnosl dozná také
Call centrum IREDO * již dn** ťungují*íxlužba prn
někclik* změn, a to z*je-néna v p*sílení pr*vom*cí ce rálních dispečerů,FJástroje
k

zajištění dndrž*vání jíxdní*hřádů, včetnézah*zpe

bud*u novň dopi*čny ů pra\iůrfiů*aaji*těmí
pažadavkúcesiujícíehpřijelfch *a *al| ce*tru lD$

l

í garantovaných přestupů,
ích vaz*b dle akt*álních
, Možn*st vysl*ní voeidla

provozní zálohy, kter* bude dnprav*e disfnkav*t v p

schopnosti aktivavat tut* zálohu do 15

n"rinut

je

stanovených místech se

n*vltt ,ou,

dopravní obslužnosti i v případ*ch mim*řádn*stíjakc

kierá umožnízajištění

poruchy v+zidel, dopravní

nehody apod.

řměn je *pravdri hcdně a ncní n,:ým *íl*m Vlis a Vas* *hčarry

ale rád bych Vám sdňlil

to nejduležitěj§í. c* nás všech*y *d ned#lc 07. *3, ?*?,1 č*ká. S aíšípodrobnostech, co jsme

pr* *esti;jícív* v*i*jné doprav* ve sp*it:pr**i s d*pr*vci

pťi

cích týdnech již inťornrcvat kolegavé prostřednictvím následující

,

Vás budou v nadcházeji

inforrnačních kanálů.

Chťěl by*h Vám pťipomen*ut existenci již stáv*jí*íehinform* níclr kax*lri pro veřejnau

dopravu na územi Král*véhradeckéfuo kraje, kterifmi jsou

(Eag§hgg*'

a

o

organizaci a
l^wi_tle,fl inťormující
Král*véhradeckéhc kraje, Na těchto speciálně zřízenli*h

,,§is§i.Ř,*."..Kr"ei,ď

se tak nrů*et* tč§it ncj*n na aktx*lity, ale in*

příg:rav u jed*atiivých d*prav*ů"

' https://www.facebook.com/dopravakhk/

2 http
3

http

:

/ / tw

itter. co m./dopravakhk

://www.kr-kralovehradecky.czlscriptsidetail.php?pgid:

l 789

zřízenó sociální sítě

rovou

Lj veřejné dapravy

ích sítícha

wgb.qv§§§3

z našich kcntrol a

JiŽdnessemůžetenav',*bovýchstránkáchkrajeseznámitse§s§q+M
*§e§e§p"X§"s_§t

aet3fiv_*F a prostudovat si ijeg§§ni rť§6iy, kieré budou platit od 07. 03. 2021.

Věřim, že změny budou z Vaši strany brány pozitivně a budou nemalým přínos*nr pro cestujicí

veřejncst. Uvitáme i Vaši zpět**l.l vazbu v podobě námětti n*bc připomínek, na kt*ré

jsrne připraverni reagcv*t velnni rychle a v ak*án!e h případ,*ch jeětě provést změrty
v průběhu březnaldubna., n*bc po doml*vě s Yám§ hledať k iřešeni k dalšímtermínr}rn
zíŤlěfi, lsteré jsou vyhlášeny fi* S§rve*, září a prcsin*c 3ú31. Vešk*réVaš*
připornínky k jízdnírnřádům

můžetesměř*vat ř,i& jedrl*tnou

emgiigvou

n*bo přím* na Va§eho doprav*ih* speci*listu
adresu sqprgxa$"§q §l§§§&§§§§Ě_h§,p§
(viz sexnam uvedený v přílcze č. 2}" ťár*veň jsou Va§i připornínku připravenl přijm*ut
i pnacavníci Call centra I&EDO na teleťonnim čísle49§ 5§* 33§.

Dáie bych Vás rád informoval o vzniku nové web*vt* stránk3, prc ,,V§řejnou dapravut
Král*vékradeckél,:o kraje". Cílenr vyivoř*ní novýclt webový*h stlánek je samostatná
píezentac§ veřejné dopravy KréJovóhradeckého kraje, která uncžnícestr..tjícím přehledn*jšt
přistup k dopravrrim inlormacínr {uzavirky, výluky), k aktualitám, lyhledávání jízdnich řádu a
dai*ích iní*rmacitýkajícise veřejná dopravy v našcm kraji,

Nový webové stránky budou spuětěny

v

průběhu měsíc* bťezna na

stnénkách

www,dcpravakhk.cz. O přesném termínu Vás budeme inťormnvat si předstihem SM§ zprávou.
Závěrern bych Vás chtěl požáď*t * určitou nríru schovívavosti, prrliože i přes veškerou snahu

a inienzivní přrpravy

celé}]o naš*h* týmu s* mohcu po zaháj*ní provazu vyskylnout dílčí

nepříjemnosti. Chtět bynh Vás uji*tit, že pakud dojde k téta *itua,le bude na§í priarrtou vše

neprcdleně odstranit, tak aby v konečném důsl*dkúd*šlo k prr:hloi:bení kvality systánru
veřejné d*pravy, který bude atraktivní pro ve§kerou c*stujicíveřejnost.

S úctou
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Mgr. Martin Červíč*k
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hejtnran Kráiovéhraceckeho kraje

Katx*trá§nf gtřad pne Krá[*véhrade*ký kťfrj, T *hnic§<ý utver
Callincva 481. Věkcš*, §** ú3 ř{r*eiec Král
§3i e-m*il kLr pi,aktaloLrajQcuzk

t*i, 435 801 1i1 fax dg5 512

lů d*t, schránky. ynnradqi

MěsĚys VeEký

§44 54 V*lký Vřeš

\kše č.3.1ze dne

Čísicierlnací:
CO..1l2021

-E1

ú

Vyíizuje l linka.

Dne:

Zezulkcvá lvanal 4§§ 80i
ivalra.zezu!kc,va@ruzk, cz

!

2.5.a1 "2,ů}1

Srrram*rrí o *bn*v* katastráIníh* *B*rátx
Kalagtráini uťad pro KlálcvóhlaCeeký kraj, T*ehnický ůtvar 1dá{e jen "k

í xřad"), Vám oznaiiruje.
nemavit*stí (kmiastrál*i

že v saulad* s ustanovenim § 4* adst^ 3 :áktna c. 25al2?13 §b,, o
zákoni, ve anšni p*zdějších přcdpisu, a pcdie § a7 cdst. 1
nemovil**tí (kalasttální vyhláš[<a) bud* kataslrální cperát v katastr

č, 357l2ff13 §b,, o katastru

*}:riava k*tastrá§níh* *perátu i:avým mapovánim bude zaháj*na zjišt',
přihližn* v *btJ*hí nd dubna žSž1da
oználn*n nejmót_"tň 3* dní předem,

í 2a22,

V*lký Vř*št'ov obn*ven n*vým map*vánín"l.

a vnšjšichcbvcdú budnv

Vyrfrláme Vás v sou§xtju s *sŤan*vením § 3* *dst. 1 katastrá|níhc
při obncvě katastrálniho op*rátu n*vým mspaváním ve Va§í cbci, zej

úa*míVelký Vřeši'ov cbce

m průběhu hranic p*zemkťt
Přesný i*rnrín bud*

k nezbytná s**činncsti

a) k ůčastiz*stupc* abce. popiíp*dě da!ší*soby znaié místni*l,t

ěrů v l<omisi pl* zjišt'ování

bi

katasttálniho aperátu novýn,l

prúběhu hranic,

h pod*ní d*stupt"tých inl*rmaci o vlesinicích n*zb5,tnýeh pra
rnapováním,

c) k součinn*sti při

vyl-tlášení zaháj*ní abnovy kntasirálního §p*rátu

účastivlastntkťl

a jiných

k v*ťejnému nahlódnutí.

V příloze přikléd*m*

oprávnňných n* šetření n měření,

oznún,leni pra vlastniky nen:ovito*ti

a

pťi

jíné

* jeji*h právech a pavinnost*l:h při *hnově k*iastrálníh* operáiu, kt*ré

př*dpisú. a žádán:e Vás

a

uyhláš*ní zah*j*ní cbn*uy katastrdlníh

zpúsobem ve Vašíobci obvykiým,

fiškuj*m* Vám za posk$nui*x součjnnast.

lvane Zezulkcvé, v. r.
Ttchnický úlvar - Cbnova katasti,álirihc op§l*1u

Fříla§:a

nrapaváním, při zajist'*v*ní
í obn*venéhc *p*rálu

ěné. obsahujicí inťar mac*
z přislušných právních
aperátu novým mapavánírn

ůznámeni o cbnnvó novým mapcváním
Hů7$frtnVnlH
i x Měsiys Velký Vřeštcv c, p, 34, 5.4a 5a Veiký Vřešt'i:v
i x Katasiráiní *í** pr* Krá!cvéhtad*tki kra] Kaiasiiálr;; ptac*vršteTrllncv. H*rská S22, §líecJní
řředr-r:ésti. 54l ů1 Trutnov

ffitrruefu§ffiru§
*

*fu§}ffiwě &qmtasÉná§at§řto

*perátru

rN

rmapov&mím,l

*b*c Velky Vřešt'ov p*dl* ustan*vení § 38 *dst. zi*kona č. 256/2013
§b., s kmtastru n*movitcstr {k*tastr*iní zák*n}. ve znění pozdě,iších
předpisů

vy*Ťfim&L§§#
nfr x*$qladě oznámení Kata*trátníh* uřadu pro

rálovéhradecký kraj,
T*chni*kóh* t-ltvaru (dá!* j*r: .,katmstr;*iní ůř*d"), č.j. oo-1 !?*21-610,
ř* v kat*stráíníp"t"l r.lzemí V*§ktrl Vřešt'*v *bc* Ve§ký Vřešťnv bude
eah*j*na obn*va katastr*[ního *p*rátu nový
mapcváním {dále
j*n,,*bn*vx kata*trálnih* *p*rátll"}.
Znh;*j*ní obn*vy kmtastrá[ního *p*rát* se pť*dg:*k a přib§ižně v cbdnbí
*d tjubnm žO2t dc zář§ žůž3,Fřesn5i,t*rnríp"l hudc aenámen ne.jm*ně 3*

dní př*d*n":.

Sbn*va katastrálnih* oper*tu bud* zaháj*na
ován !§l pnůhěhu
ŤjiŤť
hranic. V§agtníc§ nem*vit*sÉíbnl
ř<* m vrrě§§ík* abv*dx budov
§l"p_d,*m. Pře*t*ž* **úča*tvla*tníka není na př* ážk* využitíwýsiedk*
zjišt'*vání průběht* hrani*, jeho přít*mn+st muže zásadním způsobern
pazitivně ovlivnit výsled*k xj§šťování hranic a
d*jít tak případným
pr*b!émům.Výsled*k zjišť*váníhranic z*visí zej
n& na urč*níhranic
vlastníkern, prot* vlastníky vyz3i,váme, ahy v $CIu
usustanav*ním§37
odst. 1 písr"n" b} kat*strálgríha zákona a § $1 vyhl šky č. 3§7l2fiJ3 ,Sb.,
g katastru nem*vitostí {katastr;*řní vyhlá§k*}, p
zjišťov*nímprůběhu
hranic ve *hodě se ss*§edním vla*tnťkm§fi oz]
ili trvalým xpťlsobem
{napť. zmpušt*nými kameny, mexníky, x*bet**ov ou trubkou} hranice
svýcři poz*mků, pakud iak dosud n*učinili.

Fgkud vl*stníci neoznačíhranice sqfch
ků, budnu hranice
j*jich
bez
zaměťení převzaty z dosavadní katastrl lní mapy, kteri* často
vznikla v první palovině 19. století, *ož díky ,iejí př*srrosti, kt*rá není
v souč**néd*b* dostačující,z*kIádá

g":t*žnc*t

cích sou**dských

spnrů, pn*blómťr při úzernních a stavebních říaeníc , ap*d.

Nexnatelnr* hra*ice p*zsmkťl s§ouč*nýeh do vět§í
druhů pozemků rnezi s*usedními pozernky t*h*ž

*elku nebc hranice
astníka neba jiného
oprávněnóhc není nutnó označcvat" V těchtc případech vlastníky
žádi*me, aby upozornili komisi na zachov*né úse hranic a na hr*niční

znaky, o nichž vódí.
3a

s

prá,v

rtcst tilh o{ůvet: í : Zezl: liior.ii ir,ilttit,

