
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 25.06.2015 
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Název: Zapojení města Děčín do IDS Doprava Ústeckého kraje 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo statutárního města  
 
d e k l a r u j e   
 
zájem města Děčín na zapojení linek městské autobusové dopravy Děčín do integrovaného 
dopravního systému Doprava Ústeckého kraje 
 
a 
 
pověřuje 
 
2. náměstka primátorky 
 

1)  k jednání s Ústeckým krajem o podmínkách smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Statutárním 
městem Děčínem a Ústeckým krajem, jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace 
směřující k zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci 
zapojenými do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje na straně jedné 
a Dopravním podnikem města Děčína a.s. na straně druhé opravňujících cestující 
k využívání služeb veřejné linkové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy poskytovaných 
těmito dopravci na území města Děčína a nastavení principů vyrovnání snížených tržeb 
(resp. zvýšené kompenzace hrazené Statutárním městem Děčín Dopravnímu podniku města 
Děčín a.s. na zajišťování provozu linek městské autobusové dopravy Děčín) v důsledku 
vzájemného uznávání jízdních dokladů mezi jednotlivými dopravci zapojenými do 
integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje; 

2)  k jednání s Dopravním podnikem města Děčína a.s. o změně podmínek Smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících na území Statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto 
služby v důsledku zapojení linek městské autobusové dopravy Děčín do integrovaného 
dopravního systému Doprava Ústeckého kraje. 

 

 
Stanovisko RM: 
Rada města projednala dne 16.06.2015 zapojení města do integrovaného dopravního 
systému Doprava Ústeckého kraje a usnesením č. RM 15 11A 37 01 doporučila 
zastupitelstvu města deklarovat zájem města Děčín na zapojení linek městské autobusové 
dopravy Děčín do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje a pověřit 2. 
náměstka primátorky 1) k jednání s ústeckým krajem a 2) k jednání s dopravním podnikem 
města Děčín a.s. ve věci.  
 

Cena: 0 

Návrh postupu: RM doporučuje deklarovat zájem města  

 



 
Důvodová zpráva: 
Na základě jednání statutárního města Děčín a předsedou představenstva dopravního 
podniku města Děčín Ing. Raškou bylo navrženo deklarovat zájem města Děčín na zapojení 
linek městské autobusové dopravy Děčín do integrovaného dopravního systému Doprava 
Ústeckého kraje. 
 
 

 
 

Zpracoval: Ing. Tomáš Martinček OMH  

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl, CSc. PRIM  

Počet příloh: 0   

 


