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Věc: dopravní obslužnost
Vážený pane náměstku,
obracím se na Vás na začátku volební období s problémem, který již několik
let trápí občany našeho prácheňského regionu a přes velké úsilí samosprávy se
zatím nepodařilo zjednat nápravu. Využívám tedy situace bezprostředně po
volbách, kdy všichni politici a lídři stran slibovali podporu venkovu a řešení
problémů dopravní obslužnosti.
Tím problémem jsou změny vlakového jízdního řádu. Při poslední úpravě byl
zrušen půlnoční spoj z Plzně do Horažďovic předměstí a stejně tak první ranní
spoj z Horažďovic předměstí do Plzně. Sice chápeme, že se sjedná o pokus
racionalizovat dopravu a snižovat náklady, ale na druhé straně jsme přesvědčeni, že tato
opatření se dají dělat v jiných spojích a na druhé straně jsme tady my, zvolení zastupitelé, ať
na obecní nebo krajské úrovni, abychom naplňovali „veřejnou službu“ a to znamená, že se
na něco musí třeba i doplácet jako služba pro občany. Jinak by komunální, krajská, ale i
celostátní politika neměla smysl.
Horažďovicko není bohatý region, lidé tady nemají snadný život a máloco mají k
dispozici ve svých obcích. Je zde nezaměstnanost, málo pracovních příležitostí, za
nákupy, za lékařem, do školy, do zaměstnání se musí prostě dojíždět .
A POVED nesmyslnými opatřeními s rušením spojů, už tak těžký a komplikovaný život
zdejším lidem ještě více ztěžuje. Zavedl sice náhradní autobusovou dopravu, ale to funguje
pouze za předpokladu, že vlak přijede včas. Když se zpozdí, autobus odjede a lidé
zůstanou v půlnoci v Nepomuku a musí řešit způsob, jak se dostanou domů. A stejně tak
opačně.
Dovolíme si uvést jeden příklad: Občan z našeho regionu, který musí jet na
ranní směnu, musí vstávat díky provedeným změnám daleko dříve, tj. před třetí
hodinou ranní, aby se vypravil a vydal na cestu autobusem, kterým se „dokodrcá“ přes
všechny možné vísky a vesničky do Nepomuka a tam přestoupí na vlak do Plzně. Pokud se

vrací z odpolední směny, funguje to opačně – z vlaku do autobusu a když to dobře
dopadne, tak někdy po jedné hodině po půlnoci se dostane doma do postele.
Toto spojení ale nefunguje o víkendech. „Plzeň – nejlepší místo pro život“. To
platí tak v Plzni a 15 km okolo ní. Když se někdo odsud chce vydat na jakékoliv kulturní
vystoupení do Plzně o víkendu, nemá šanci se dostat v půlnoci zpět, poslední spoj jede v
19,08 hod. A takových příkladů je jistě celá řada. Navrhovali jsme zrušení vlakových spojů
cca v 11,00 a ve 13,00 hodin a nahrazení jedním spojem ve 12,00 hodin, kdy je i návaznost
na autobusy. Zbytečně! Dle našeho názoru je hlavním viníkem POVED, který necitlivě a
neprofesionálně bourá to, co fungovalo a zavádí to, co nefunguje a tím odnaučuje lidi vlakem
jezdit.
Jsme přesvědčeni, že ze strany Plzeňského kraje je porušován zákon č.
194/2010 Sb. O veřejných službách v přepravě cestujících, kde § 2 Dopravní
obslužnost říká:
„ Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především
do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických
zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a
společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému
rozvoji územního obvodu.“
Ujišťujeme Vás, že mezi občany je velká nespokojenost a odpor k přijatým
změnám ve vlakové dopravě, které jsou v jejich neprospěch. Naši stížnost a úsilí o zjednání
nápravy podporují všechny okolní vesnice, které mají dopravní spádovost ke všem
stanicím na úseku Nepomuk – Horažďovice předměstí. Naši snahu podporují i další
svazky obcí jako je sdružení Slavník a DSO Horažďovicko a Prácheňsko. To jsou
desítky obcí a tisíce lidí.
Žádám Vás tímto o zvážení znovuzavedení výše uvedených vlakových spojů a
to v nejbližším možném termínu. Očekáváme z Vaší strany seriozní přístup a hledání řešení
ke spokojenosti našich občanů tak, jako se to snažíme dělat my v obcích. V opačném případě
nemůžeme vyloučit další a účinnější protestní akce a případně i žalobu.
Věříme, že pochopíte naše argumenty a budete se chtít uvedeným problémem
zabývat. A začít bychom mohli třeba společnou schůzkou.
S pozdravem
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