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Vážení,
reaguji na Vaši výzvu k zachování osobní vlakové dopravy na železniční trati 062 Křinec –
Městec Králové – Chlumec nad Cidlinou, ke které se v posledních týdnech připojily snad
všechny dotčené obce. Rád bych Vás seznámil se stanoviskem Předsednictva Svazu, které se
usneslo na podpoře této výzvy. S tímto mandátem chci nyní vyjádřit podporu výzvě dotčených
obcí a apelovat na zástupce Středočeského kraje jako koordinátora dopravy IDSK a objednatele
vlakové dopravy na tomto spoji k zachování vlakové dopravy na této trati.
Jsme si vědomi složité ekonomické situaci v hromadné dopravě způsobené epidemií. Udržení
stávající dopravní dostupnosti obcí by však mělo být pro kraje nadále prioritou. Ačkoliv došlo
během epidemie k dočasnému snížení mobility, cestující se s návratem do normálu znovu
vracejí, musí mít však kam. Varujeme před krátkodobými škrty, které by mohly vést k negativním
dlouhodobým změnám. Snížení či úplné zrušení objednávky na tratích je předzvěstí
nenávratného zrušení těchto tratí. Právě na předmětné trati bylo přitom podle našich informací
v minulých letech realizováno několik investic Správy železnic a v návaznosti na ně i samotných
obcí. Nahrazení vlakové dopravy autobusovou je pak jen částečným řešením. Intenzivní
autobusová doprava s sebou nese oproti vlakové dopravě řadu negativních externalit, ať už jde
o emise, hluk či bezpečnost v obcích.
Nemůžeme souhlasit ani s výzvami Středočeského kraje k finanční spoluúčasti obcí na
hromadné dopravě. Svaz měst a obcí nesouhlasí s posilováním tohoto negativního trendu
přenášení finanční odpovědnosti za provozování regionální hromadné dopravy na obce. Mimoto
obce v této době taktéž bojují v důsledku nižších daňových příjmů se svými rozpočty. Kraj by si
měl být naopak své role primárního objednatele regionální vlakové dopravy vědom a plnit tuto
úlohu v nejvyšší možné míře. Věřím, že se podaří potřebné úspory nalézt jinde tak, aby nebyla
ohrožena základní dopravní dostupnost uvedených obcí.
Svaz měst a obcí se ochotně zúčastní všech společných jednání o řešení tohoto problému.
Děkuji za Vaši pozornost věnovanou našemu stanovisku.
S úctou
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Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
OREDO s.r.o.
Správa železnice, státní organizace
České dráhy, a.s.
Městys Křinec
Obec Dymokury
Obec Činěves
Obec Běrunice
Obec Lovčice
Město Chlumec nad Cidlinou
Město Nymburk
Město Poděbrady
Obec Dvory
Obec Jíkev
Obec Oskořínek
Obec Hrubý Jeseník
Město Rožďalovice
Město Kopidlno
Obec Jičíněves
Obec Nemyčeves
Obec Staré Místo u Jičína
Město Jičín
Spolek pro obnovu venkova ČR
Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje
Hospodářská komora
Krajské sdružení NS MAS Středočeského kraje
MAS Podlipansko
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Místní akční skupina Mezilesí, z.s..
Otevřené zahrady Jičínska, z.s.
Společná CIDLINA, z. s.
Region Taxis Bohemia
Mikroregion Střední Polabí
Mikroregion Rozhraní
Mariánská zahrada
Cidlina, svazek obcí
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
Ing. Tomáš Czernin, senátor, volební obvod 37 – Jičín
Mgr. Miluše Horská, senátorka, volební obvod 43 - Pardubice
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