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Vážený pane **********,
na základě Vaší žádosti Vám níže sdělujeme odpovědi na otázky v dopisu ze dne 6. září 2019.
Otázka č. 1 Kdo je zodpovědný za realizaci integračního projektu Berounska?
Za realizaci integračního projektu jsou vždy zodpovědní příslušní objednatelé veřejné dopravy, tj. především
Středočeský kraj a v případě dojezdů linek do územního obvodu jiného objednatele (např. Hlavní město
Praha nebo Plzeňský kraj) též tento objednatel. V případě, kdy jsou spoje zajišťovány nad tzv. základní
dopravní obslužnost, jsou dalším zodpovědným místem též dotčené obce, případně svazky obcí. Zároveň při
existenci městské hromadné dopravy i příslušné město, pokud se jednotliví objednatelé domluví. Nicméně
lze však říci, že oblast Berounska je vrcholně pod záštitou Středočeského kraje, respektive jeho příspěvkové
organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje.
Otázka č. 2 Jaká jsou dotčená města a obce?
Z důvodu složitosti zavádění integračních projektů jsou zvažovány projekty pod pracovním názvem
Berounsko I (Zdice – Beroun – Praha) a Berounsko II (Berounsko + Hořovicko). V případě oblasti Berounska I
se integrace týká těchto obcí a měst: Beroun, Broumy, Bykoš, Hostomice, Hudlice, Hýskov, Chrustenice,
Koněprusy, Korno, Králův Dvůr, Kublov, Lážovice, Liteň, Málkov, Měňany, Nenačovice, Nesvačily,
Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Osov, Otročiněves, Skryje, Skřipel, Skuhrov, Suchomasty, Svatá,
Svinaře, Tetín, Tmaň, Trubín, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Všeradice, Zadní Třebaň.
Otázka č. 3 Jaká města a obce již byla kontaktována a kdy? Existuje plán na kontaktování těch zbylých?
Proběhly informativní schůzky se zástupci měst Beroun a Králův Dvůr ve dnech 22. 1. 2019 a 28. 2. 2019,
kdy byly představeny principy integrace (tarifní podmínky, přestupní vazby, dispečerské řízení, standardy
kvality, princip jedné jízdenky i v případě přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy a dopravců). Další
dotčené obce budou informovány v závislosti na postupu integračních prací.
Otázka č. 4 Jaký je rozpočet integračního projektu Berounsko? Prosím o soupis faktur, které byly v souvislosti
s tímto projektem fakturovány?
Jelikož se jedná o projekt, kdy jeho zahájení realizace je plánováno až na příští rok, není toho času schválený
ještě žádný konkrétní rozpočet a žádné konkrétní částky v souvislosti s tímto projektem prozatím
fakturovány nebyly. V případě Berounska I je předběžně počítáno s vícenáklady do cca 10 miliónů Kč, a to
jen pro rok 2020. Záleží však na finální podobě linkového vedení, počtu spojů, uplatnění standardů kvality a
v neposlední řadě datu zahájení integrace příslušné oblasti. V případě Berounska II prozatím žádné vyčíslení
není k dispozici.
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