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Věc: Žádost o změnu jízdních řádů 
 
Dobrý den, 
dovoluji si Vás jménem našeho spolku a nyní již především jménem Osadního výboru 
pro Machnín, Karlov a Bedřichovku požádat o úpravu jízdních řádů „státních 
autobusů“, tedy spojů ČSAD.  

Při minulé úpravě jízdních řádů, kterou jsme s krajským úřadem řešili 
v loňském roce, byl přesunut odpolední autobusový spoj, který původně zastavoval 
jen na Bedřichovce, do Machnína. Nyní vyjíždí v 15:20 z autobusového nádraží a ze 
zastávky Fügnerova v 15:30. Linka č. 16 odjíždí ze stejného místa v 15:25. Vím, že 
v loňském roce bylo třeba zachovat nějaké návaznosti a souvislosti. „Hlas lidu“ ale 
prosí o posunutí odjezdu tohoto spoje z autobusového nádraží např. na 15:05, aby ze 
zastávky Fügnerova odjížděl v 15:15. 

Přiložím Vám i dopis, který jsme odeslali na DPMLJ. Vím, že řešíte dopravu 
jako celek, není možné odtrhnout autobusy „modré od červených“. Ty barvy už dávno 
neplatí, ale lidé tento termín stále používají. 

Druhá závažná prosba, která byla v dopise pro DPMLJ, je řešení spoje o 
víkendu s příjezdem do centra nejdéle v 8:45. Pokud se nepodaří změnit jízdní řád 
linky č. 16, tak chybí spoj mezi 7:11 a 11:12 hodin, pokud uvažuji jen „modré“ 
autobusy. Linka č. 16 jede 6:57 a potom až 9:25. Ne všichni, kterých se práce o 
víkendu týká, chtějí za každého počasí chodit na autobus na Bedřichovku, který 
odjíždí 8:24. 

Pokud nám přijdou nějaké další náměty, připomínky, pošlu je obratem, pokud 
se budu domnívat, že jsou přínosné. 

  
S pozdravem    
       

Ing. Milan Porš 
      předseda sdružení občanů Společnost občanů Machnína, o.s. 

    člen Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 
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