
OZNÁMENÍ 

 

o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících přímým zadáním 

 

Statutární město Ústí nad Labem jako objednatel dopravní obslužnosti ve svém územním obvodu 

i mimo něj dle § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o 

změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 19 odst. 2 zákona 

oznamuje záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním 

v souladu s § 18 písm. d) zákona, tedy vnitřnímu provozovateli. 

 

1. Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena: 

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

IČO: 250 13 891 

se sídlem Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

 

Uvedený dopravce je vnitřním provozovatelem, neboť Statutární město Ústí nad Labem vlastní 

100 % akcií emitovaných dopravcem a vykonává proto nad ním kontrolu podobnou té, kterou 

vykonává nad svými vlastními útvary. 

 

2. Přepokládaný rozsah veřejných služeb: 

 

A) Trolejbusové dopravní služby 

 

Doba plnění veřejných služeb: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2032 

 

Předpokládaný rozsah veřejných služeb:  

 

− 3 729 640 km ročně, celkem tedy 55 944 600 km; 

 

− stávající linky: 43, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, včetně záloh. 

 

B) Služby autobusové dopravy (městské/regionální) 

 

Doba plnění veřejných služeb: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2027 

 

Předpokládaný rozsah veřejných služeb: 

 

− 2 972 510 km ročně, celkem tedy 29 725 100 km; 

 

− stávající linky: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 41, 42, včetně 

záloh. 

 

Předpokládaný rozsah veřejných služeb je uveden s výhradou dílčích změn ke dni zahájení pro-

vozu a s výhradou pozdějších změn v průběhu doby plnění veřejných služeb. 

 

* * * 

V Ústí nad Labem dne [den]. [měsíc]. 2017 

 

Statutární město Ústí nad Labem 

Ing. Věra Nechybová, primátorka 






