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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 25        dne 21.11.2022         OSV252201R     

 

 

Přeprava občanů města Milevska nad 70 let věku                                                                                                  

 

Důvodová zpráva 

Radě města Milevska je předkládán návrh na uzavření Smlouvy o zajištění přepravy občanů města 

Milevska nad 70 let věku na kalendářní rok 2023 (dále jen „smlouva“) mezi městem Milevskem  

a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Do rozpočtu města na kalendářní rok 2023 je na 

zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let věku (dále jen “občan“) navrhována částka 

41.000 Kč. V informačním dopravním systému IDOS bylo zjištěno, že společnost ČSAD 

AUTOBUSY České Budějovice a.s. je jediným držitelem licencí vydaných na spoje uvedené 

v návrhu smlouvy. Odbor sociálních věcí má k dispozici rozhodnutí odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, ze kterých je patrné, že licence k provozování 

veřejné linkové osobní dopravy na výše uvedené linky byly uděleny s platností do 12.06.2032. 

Přepravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. na rok 2023 navrhuje ve smlouvě jedinou 

změnu, a to vyjmutí tří spojů na lince 360845 (Milevsko – Veselíčko – Bernartice – Písek). Jedná se 

o spoje, které mohly být občany využity pro přepravu z autobusového nádraží ke stadionu a zpět. 

Přepravce argumentuje velkou vytížeností těchto spojů určených prioritně pro pracující a školáky. 

Na těchto spojích tedy nebude možná přeprava občanů na základě bezkontaktních čipových karet. 

S ohledem na skutečnost, že přeprava občanů mezi těmito zastávkami je ve shodném časovém úseku 

zajištěna linkou městské hromadné dopravy a dalším spojem, lze takovou změnu akceptovat. 

Vzhledem k tomu, že přepravu občanů uvedenou v návrhu smlouvy není možné v Milevsku zajistit 

jiným způsobem, navrhujeme, aby byl pro zajištění přepravy občanů využit přepravce ČSAD 

AUTOBUSY České Budějovice a.s. 

Doprava na lince 366001, která je provozována jako linka městské hromadné dopravy, bude 

v kalendářním roce 2023 zajištěna na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v Milevsku, která se 

v současné době připravuje.    

 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Pavlína Hajská, DiS., 09.11.2022 

 


