Zápisnica
zo spoločného pracovného stretnutia zástupcov VÚC, eurobus, SAD a starostov obcí Podbranisko
konaného dňa 26.10.2015
Prítomní :
Bc. Lichvár
VÚC Prešov
Ing . Pastiran
eurobus Spišská Nová Ves
Ing. Koreň
eurobus Spišská Nová Ves
Cifra
eurobus Spišská Nová Ves
Minariková
SAD Poprad
Kurucová
SAD Poprad
Hovančík Ondrej
starosta obce Dúbrava
Mgr. Pitoňák Peter starosta obce Granč - Petrovce
Polomský Igor
starosta obce Behárovce
Laheta Ján
poslanec Pongracovce
Tatranský Ľubomír starosta obce Lúčka,
Vlkolínska Eva
mesto Spišské Podhradie
Ospravedlnil sa:
Ing. Hužvík VÚC Košice
Prítomní zástupcovia sa stretli s cieľom skoordinovať cestovné poriadky , prípadné zmeny spojov na
zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia a dohodli sa na týchto zmenách a úpravách :
1.
Autobusový spoj č. 15 Krompachy – Dúbrava linka č. 810464 s pravidelným
odchodom 22.20 min bude premávať o 22:15 bez zachádzky cez Žehru a bude končiť v obci Dúbrava 22.55
min
Ráno spoj č. 18 bude vychádzať z obce Dúbrava 5.00 s príchodom do Krompách 5.35 min. s možnosťou
prípoja ku vlaku. Spoj nebude zachádzať na železničnú stanicu Spišské Vlachy.
Dôvodom úpravy je dodržanie povinného odpočinku vodičov 6 hod.
2. Autobusový spoj Žehra – Spišské Vlachy bude vychádzať z obce Beharovce s pravidelným odchodom
5.55, bude zachádzať na vlakovú stanicu Spišské Vlachy, zároveň spoj č. 8104644/3 bude predĺžený do
obce Berharovce.
3. SAD Poprad zabezpečí aby spoj Poľanovce – Spišské Podhradie zachádzal cez obec Dúbravu
a zabezpečí sa tým prípoj na autobus Bijacovce –Spišská nová Ves s pravidelným odchodom zo Sp.
Podhradia 5.15 min .
Dôvod: Prípoj na Spišskú Novú Ves / Embraco..../ spoj číslo 7044082
4. Autobusový spoj Dúbrava – Spišské Podhradie s pravidelným odchodom 6.40 min bude mať odchod
6,50. Spoj nebude zachádzať do obce Pongracovce . spoj číslo 704408 10
5. Autobusový spoj Dúbrava – Levoča s pravidelným odchodom 8,20 bude zachádzať do obce
Pongrácovce .
6. SAD Poprad zabezpečí spoj Spišské Podhradie – Dúbrava s pravidelným odchodom 22.50
S príchodom do obce Dúbrava cca 23.05 . Presný čas sa upresní po preverení jazdnej dráhy spoja Spišská
Nová Ves – Bijacovce / ing. Koreň/.
7. Autobusový spoj Sp. Podhradie – Lúčka , Jablonov firma eurobus bude zabezpečovať po dohode
starostov obcí cez obec Lučka a následne obec Jablonov späť na Spišské Podhradie / starosta obce
Lúčka sa dohodne so starostom obce Jablonov /.
8. Mesto Spišské Podhradie , žiada aby bola rešpektovaná zastávka u oboch prepravcov Spišské
Podhradie - Rybníček .
9. Na základe dohody v nedeľu Eurobus zabezpečí autobusové spojenie Dúbrava –Spišské Vlachy k vlaku
17,36
Záverom všetci konštatovali , že stretnutie bolo užitočné a pri ďalších zmenách a úpravách CP dopravcovia
a VÚC sa znovu stretnú spolu so starostami obci a budú hľadať spoločné riešenia na zabezpečovanie .
Hovančík Ondrej
Starosta obce Dúbrava

