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Vážený pan 

Naše značka Vyřizuje/ telefon 
Baboráková/ 485 243 192 

Váš dopis Značky/ ze dne 
CI MML 174151/20 8.9202O 

na Žádost O informaci 106/1999 Sb. O svobodném přístup u k ínfüľmacím. I/eˇc: Odpověd' 

IBEREC 

V Liberci dne 
1 8 .9.2020 

Vážený pane, 

2020, Vám Zasíláme ˇ' ˇ ' ' 'nformacı' dle zákona 106/199 Sb., ze dne 8.9. na základě Vas! Zadostı 0 1 
' ' ˇ h to dokumentu. Odpovědi přilo 

V případě dalších dOta77 se na nás nevá J 

S pozdr

V 

žene na dalšı strane IO 0 

he 'te Obrátit.
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Ing. Mıchaela Maturova, 

edoucí odboru Stgategického rozvoje a dotací 
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„Dobrý den, 

město Liberec má již několik let zpracovaný Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou Liberec- 
Jablonec nad Nisou na období 2017- 2023 (SUMF). Jeho Součástíje i akční plán, který zmiňuje 
vybraná dopravní opatření i S předpokládaným termínem realizace. 

Níže přikládám Seznam některých opatření (včetně plánovaného termínu jejich realizace dle SUMF) a 
Žádám tímto O informaci: 

a) Zda již opatření bylo realizováno? 
b) Pokud ne, proč se tak zatím nestalo a jaký je nový plánovaný termín realizace? 
c) Případně, pokud se již S navrženým opatřením nepočítá, tak Z jakého důvodu? 

V dokumentu byly uvedeny doporučení a návrhy opatření vycházející Z analýzy a dopravních modelů, 
to, jakým způsobem a kdyje posléze na jednotlivých gestorech - DPMU, SŽDC, KORID 

PROJEKT A1.1.3 Úpravy linek: Liberec: nově organizované linky (Plán realizace: 2019) 
› zlepšit obsluhu Krajské nemocnice a Polikliniky Klášterní okružní linkou (Fügnerova - Komunitní 
centrum - Klášterní- Husova - Fügnerova) a prodloužením linky 20 (Březová alej ~ TUL - Krajská 
nemocnice - centrum - Šimonovice) - zpracovat návrh stavebních úprav v okolí nemocnice 
- Zpracovává se Studie proveditelnosti V Souvislosti S přípravou parkovacího domu u 
nemocnice 

- zavést tangenciální linku Vratislavice - Vesec - Doubí - OC Nisa (může obsluhovat menší vozidlo, 
možný je režim poptávkové dopravy - radiobus) 

Prozatím není realizováno, není poptávka 

- koordinovat linky 15, 22, 29, 104, 141 na rozhraní Liberce a Jablonce nad Nisou a zlepšit tak obsluhu 
Kunratické a Rýnovíc 

Dotaz na DMPU 

PROJEKT A1.1.7 Provést průzkumy pěší dopravy v centrech měst a aktualizovat průzkumy MHD (Plán 
realizace: 2019) 

Aktuálně probíhá průzkum dopravního chování 

PROJEKT A2.3.4 Studie výhledového společného terminálu u nádraží Liberec po modernizaci nádraží 
(Plán realizace Studie proveditelnosti: 2020) 
- Studie proveditelnosti 2021/22 

PROJEKT A2.3.5 Přestupní vazba u železniční zastávky Rochlice se zavedeným křižováním (Plán 
realizace Studie: 2020) 

Dotaz na SŽDC 

PROJEKT A3.2.2 Platby kartou v MHD - Rozšíření možnosti plateb bezkontaktní platební kartou do 
všech vozidel MHD (Plán realizace: 2018) 

Projekt dokončen 

PROJEKT B.3.3.1 Nákupyjízdenek pro krátkodobé pobyty přes internet, aplikace pro mobilní telefony 
(Plán realizace: 2020) 
- SMSjízdenky fungují, aplikace prozatím není k dispozici 
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