Zoznam pripomienok

č.

1.

Odosielateľ
Ing. Jozef Kurciník, PhD.

Linka

Text pripomienky

Akc.

(21.10.2012)

3.

RNDr. Pavol Bologa

Viaceré pripomienky k spojom na linke 2.

Č

4

Žiadosť o posunutie spoja 4/6 zo 6:38 (z Hlín)
na skorší čas.

A

7

Vyjadrenie veľkej spokojnosti s novým CP,
pripomienka k odchodom linky 7 počas
víkendov týkajúca sa dopravy na/z cintorína.

A

Pripomienka bola zohľadnená v rámci
možností.

9

Zavedenie spoja v sobotu o 7:15 z Moštenca.

N

Je možné zrealizovať len posunutím
navrhovaného spoja 9/406 o 6:45.

(22.10.2012)

4. Ľubica Barošová
(22.10.2012)

5. Eva Hlúšeková
(23.10.2012)

6.

Ivana Cingelová

4, 32 Posunutie spoja 4/6 zo 6:38 (z Hlín) na 6:30

Zuzana Beluská

(25.10.2012)

A
Uvedené rýchliky majú v novom GVD
zmenené časy príchodov, ku ktorým sú
prispôsobené odchody linky 9.

4

Zachádzanie nedeľného ranného spoja ku
kostolu.

A

V návrhu neboli uvedené spoje
k bohoslužbám, sú doplnené aj na základe
prip. VMČ Zem.Kvašov

11

Posunutie spoja 11/97 z 21:27 na 21:32 ako
prípoj k vlaku z Púchova.

-

V novom GVD platnom od decembra daný
vlak nie je.

neopodstatnená pripomienka

N

Nateraz nie je možné zaviesť vzhľadom na
objednané výkony.

navýšenie výkonov o 2470 km ročne.

Č

Ranný spoj bude posunutý na skorší čas, v X
bude pridaný spoj z nočnej zmeny na
Rozkvet, ostatné možno len s prestupom pri

navýšenie výkonov o 14 196 km.

4, 32 Pridanie spoja na Hliny v čase o 22:20.

10. Mgr. Andrea Macuchová

Pripomienky k spojeniu Rozkvet –
100
Nemocnica.

(28.10.2012)

navýšenie výkonov o 863 km ročne.

A

9. Michal Ostrochovský
(28.10.2012)

časť pripomienok je možné vyriešiť len
pridaním ďalšieho vozidla v čase rannej
špičky.

Posunutie spojov 9/43, 45, 47 na neskorší čas
kvôli príchodom rýchlikov z Bratislavy.

(25.10.2012)

8. Jana Kožúriková

Možnosť riešenia

9

(24.10.2012)

7.

Vzhľadom na ojedinelú požiadavky
prestavujúcu značný zásad do celej
optimalizácie boli akceptované len niektoré
z pripomienok.

2

(18.10., 20.11.2012)

2. Martina Čerňanská

Odôvodnenie

1

č.

Odosielateľ

Linka

Text pripomienky

Akc.

Odôvodnenie

Možnosť riešenia

SPŠ, kde sa skráti čas čakania pri prestupe..
11. Michaela Sádecká
(30.102012)

12.

ZŠ Slovanská
(30.10.2012)

13.

p. Kunovský

Posun spoja z 20:59 na 20:50 kvôli prípoju na
PAD do Lednických Rovní.

Č

Pripomienka sa týka súčasného CP, v novom
neopodstatnená pripomienka
existuje spoj o 20:33.

Vedenie všetkých spojov, alebo aspoň spojov
21 a 23 cez Zákvašov a Hliny.Spokojnosť so
100
zavedením spoja 4/13 a so školskými linkami
51 a 52.

N

Nateraz nie je vhodné, linka 100 ponúka
nové, dnes chýbajúce spojenie, je vhodné
najskôr vyhodnotiť záujem cestujúcich.

Túto pripomienku možno zapracovať po
vyhodnotení využívania tejto linky po cca 3
mesiacoch.

Č

Väčšina pripomienok akceptovaná, večerný
spoj o 22:40 nateraz nie je možné zaviesť
vzhľadom na objednané výkony.

navýšenie výkonov o 3550 km.

N

Pridanie spoja by bolo nad rámec
objednaných výkonov, je možné cestovať
s prestupom pri SPŠ, kde sa skráti čas
čakania pri prestupe..

viď prip. 10.

Požiadavky na spojenie Rozkvet –
Nemocnica.

Č

Ranný spoj bude posunutý na skorší čas, v X
bude pridaný spoj z nočnej zmeny na
Rozkvet, ostatné možno len s prestupom pri
SPŠ, kde sa skráti čas čakania pri prestupe.

vyriešené, viď prip. 10

navýšenie výkonov o 1950 km.

3

8

Viacero pripomienok k linke 8.

(30.10.2012)

14.

Katarína Cipková
(31.10.2012)

15.

Ľubomíra Gašparetzová

Pridanie spojov po 20:00 a 21:00 od Tesca na
100
Rozkvet.

-

(3.11.2012)

16. Daniela Kováčiková

32

Prip. na meškajúce spoje linky 32, pridanie
spoja o 19:40.

N

Pridanie spoja by bolo nad rámec
objednaných výkonov.

17. Maria Adamcikova

2

Zabezpečenie dopravnej obslužnosti MČ
Orlové.

A

Spracované na základe podkladov VMČ
Orlové.

18. Miloš

32

Vedenie spoja 32/4 o 5:10 cez Nemocnicu,
lepšia koordinácia s vlakmi.

Č

Spoj 32/4 pôjde cez Nemocnicu, nadväznosti
boli opätovne preverené.

A

Odchody linky 9 boli posunuté o 2 minúty, na
prestup tak vychádza 5 minút v uzle
Kukučínova/Štefánikova.

A

Dodatočným overením bolo zistené, že daný
spoj má jazdnú dobu až 27-31 min, oproti

(5.11.2012)
(6.11.2012)
(6.11.2012)

19.

Miroslava Briestenská

9, 2 Zabezpečiť nadväznosť medzi linkami 9 a 2.

(7.11.2012)

20.

Milada Mitašíková
(8.11.2012)

9

Posun spoja 9/14 na skorší čas z dôvodu
dlhšej reálnej jazdnej doby oproti plánovanej.

vyriešené, viď prip. 34

2

č.

Odosielateľ

Linka

Text pripomienky

Akc.

Odôvodnenie

Možnosť riešenia

plánovaným 17.
21. MČ Moštenec

9

Vedenie žiackeho spoja 9/112 cez
Nemocnicu.

A

Spoj pokračuje ako spoj 52/101, bude vedený
cez Nemocnicu.

22. VMČ Podvažie

2

Požiadavka na priame spojenie Podvažia s I.,
IV. a ZŠ sv. Augustína.

A

Spoje budú z AN pokračovať ako linka 51.

23. spokojný cestujúci

32

Pochvala za posun príchodu spoja 32/4 na
5:33 na AN.

24. riaditeľ ZŠ sv Augustína

51

Zachádzanie spoja na zastávku Zákvašov
konečná.

A

Uvedená zachádzka je v pešej dostupnosti
zastávok Podmanínska a Podhorská II.

5

Posun spoja o 5:00 z Považskej Teplej na
4:45 z dôvodu zabezpečenia príp. na spoj
309443/50.

Č

Bude zaslaná požiadavka na TNSK a SAD
Nie je možné posunúť spoj na skorší odchod
TN, aby uvedený spoj zastavoval aj na
z dôvodu prekročenia max. dĺžky pracovného
Štefánikovej, čím vznikne možné spojenie
času vodiča.
prímestskými autobusmi.

Prepojenie sídliska Stred v ranných hodinách
(z textu vyplýva že v smere k Nemocnici)

A

Spoje zabezpečí linka 100 s obdobnou
trasou.

Posun spoja o 18:20 z AN na 18:30 až 18:35.

A

(9.11.2012)
(9.11.2012)

(10.10.2012)
(10.10.2012)

25.

Mariana Chudovská
(9.11.2012)

26. Mgr. Renáta Hatalová
(11.11.2012)

27. Marián Kudla
(10.11.2012)

9

4, 32 Vedenie spojov k cintorínu a k bohoslužbám.

A

V návrhu neboli uvedené spoje
k bohoslužbám, sú doplnené aj na základe
prip. VMČ Zem.Kvašov

32

Posun spoja z 13:10 na 13:15, pridanie spoja
do Praznova o 22:40 cez víkendy.

N

Posun spoja sa netýka navrhovaného CP,
pridanie spoja o 22:40 nie je možné vzhľadom navýšenie výkonov o 1290 km.
na rozsah výkonov.

30. VMČ Zemiansky Kvašov

4

Viaceré pripomienky k vedeniu spojov na
linke 4.

A

Pre väčšina požiadaviek sa našlo riešenie.

31. MIKSAN

5

Z textu pripomienky nie je celkom zrejmé, čo
je sa jej obsahom.

-

10,11

Upraviť cestovné poriadky cez prázdniny tak,
aby bol lepší prípoj k vlakom.

N

28.

Viktória Lovíšková
(11.11.2012)

29.

Mária Nadhajská
(11.11.2012)
(5. – 12.11.2012)

(12.11. a 15.11.2012)

32. Iva Paulková
(12.11.2012)

vyriešené, navýšenie výkonov o 248 km.

cez prázdniny spoje prichádzajú vždy 19 min.
pred odchodom vlaku,
3

č.

Odosielateľ

33. VMČ Orlové
(12.11.2012)

34.

VMČ Praznov

Linka
2

Zaviesť spoje cez Orlové v minimálne 120
min. intervale.

32

Vedenie viacerých (všetkých) spojov cez
Nemocnicu;
chýbajúce spoje o 17:45 a 18:10 v sobotu.
posun spojov z Praznova:
S-N z 4,40 na 4,50h
prac. dni z 12,10 na 12,30h
prac. dni z 6,10 na 6,05h

(13.11. a 15.11.2012)

35.

Juniperus-SK s.r.o.

(13.11.2012)

37.

Ing. Agáta Rezáková

(14.11.2012)

39.

Anna Balušíková

40.

(1petusik23@azet.sk)

A

Spoje doplnené na základe požiadaviek VMČ.

A
-

Je možné vedenie všetkých spojov cez
Nemocnicu;
zmieňované spoje v sobotu dnes neexistujú

N
N
N

posuny považujeme za individuálnu
požiadavku, v rozpore s požiadavkami iných
občanov

Možnosť riešenia

navýšenie výkonov do 1262 km.

N

x

Pripomienka k číslovaniu liniek a poznámkam,
ocenenie zavedenia linky n3

N
-

navýšenie výkonov do 1625 km.
Zdôvodnenie číslovania liniek je súčasťou
návrhu optimalizácie.
Spoj o 15:03 je naradený spojmi o 14:30
a o 15:30, ktoré lepšie nadväzujú na koniec
pracovnej doby;
z Pov.Teplej sú dnes spoje o 12:40
s obsadenosťou 25 cestujúcich, 13:35
s 14timi a 14:40 s 9 timi cestujúcimi
nahradené spojmi o 13:00 a o 15:00

5

chýbajúci spoje:
o 15:03 z AN,
o 14:00 z Považskej Teplej

N
N

2

Tri pripomienky k spojom na linke 2.

-

Spomínané časy odchodov nekorešpondujú
ani so súčasnými ani s navrhovanými.

4

Chýbajúci spoj linky 40 o 5:52 cez Sl.
partizánov.

N

Spoj je vedený na linke 4 cez Nemocnicu. Na
základe požiadaviek VMČ Praznov
nie je; nezlúčiteľné požiadavky rôznych
a Zemiansky Kvašov je navrhované, aby čo
občanov
najviac spojov premávalo cez Nemocnicu.

N

Nie je pravdou že by na linke 5 boli zrušené
spoje, ich počet je rovnaký ako dnes. Prvý
spoj bol posunutý na skorší čas (niektorí
občania žiadali ešte skorší čas), k nemocnici

(15.11.2012)

nahnevaní občania MČ
Považská Teplá

Odôvodnenie

Vedenie spoja 2/44 z Podvažia o 22:42 až na
železničnú stanicu (kvôli zamestnancom z II.
pracovnej zmeny)

(14.11.2012)

38. Lýdia Sumcová

Akc.

2

(13.11.2012)

36. Beáta Lovíšková

Text pripomienky

5

Rôzne pripomienky k CP linky 5.

navýšenie výkonov o 4950 km.

4

č.

Odosielateľ

Linka

Text pripomienky

Akc.

(15.11.2012)

42.

Dominika Stopková

32

Pripomienka k času spoja 32/2 s ohľadom na
odchod spoja PAD do Lednických Rovní.

A

Spoj 32/2 bude vedený ako 32E, príchod na
zastávku SPŠ bude 7 minút pred odchodom
spoja PAD.

3

Pripomienka k „zbytočným“ zachádzkam
v ranných hodinách k Tescu.

N

V súčasnosti zachádzky neexistujú, je teda
pochopiteľné, že na danej zastávke nikto
nenastupuje.

5

Spoje 6,8,20 viesť z Podmanína
Spoje 61,67 viesť do Podmanína
Spoj 99 viesť o min. 5 min. neskôr ako prípoj
od 888 - Sauer
Zo spojov 6 a 8 musí byť prípoj na vlaky do
ZA a BA

A

Všetko zapracované, spoj 99 už podľa návrhu
nadväzoval na Sauer.

Č

Prestup žiakov zo smeru Považská Teplá je
možný na Štefánikovej ulici.
Posun spoja na linke 2 je reálny, treba ho
však konzultovať aj s inými školami, vedenie
spoja cez Pioniersku vzhľadom k parametrom
komunikácie nie je vhodné. Popoludnajšie
spoje kopírujú súčasný stav, od Nemonice do
Podvažia sú dnes spoje o 12:20 a 13:21,
v návrhu sú to spoje 12:12, 13:12, 13:42...

Č

Zachovanie spoja zapracované... rokovanie
o akceptácii predpl. lístkov je nutné na úrovni
mesto PB, VÚC TN, SAD a MDS.

-

Obava o preplnenosť je zbytočná, na základe
súčasnej obsadenosti spojov predpokladáme,
že obsadenosť bude max. 60 cestujúcich.
Posúdime však navrhované možnosti.

(15.11.2012)

43.

VMČ Podmanín
(16.11.2012)

44.

ZŠ Nemocničná
(16.11.2012)

45.

Andrea Janechová

3 pripomienky:
Ako je riešený prestup žiakov zo smeru
Považská Teplá.
2, 3
Posun spoja z Podvažia z 7:03 na 6:58,
a príp. jeho vedenie cez Pioniersku.
Pokračovanie spoja 3/52 do Podvažia.

5

Zachovanie priameho spoja cez Nemocnicu.
Rokovanie o možnosti akceptácie
predplatných lístkov na spojoch SAD.

5

Vloženie spoja medzi 12:40 a 14:40 od Domu
služieb z dôvodu obavy o preplnenosť spoja,
návrh na zrušenie spoja o 16:40 vzhľadom na
súbežný prímestský spoj. Ostatné spoje bez
pripomienok.

(16.11.2012)

46.

rodina Mešková
(16.11.2012)

Možnosť riešenia

sa možno dostať s prestupom na linku 3 na
zast. Ul. Štefánikova (čas prestupu 4 min.).

(15.11.2012)

41. Karin Kostrbíková

Odôvodnenie

Ak sa nenájdu cestujúci, môžu byť
zachádzky odstupom času opätovne
zrušené.

Nič nezhoršujeme, ale žiaľ ani nič
nezlepšujeme.
Konkrétne časy odchodov je možné posunúť,
avšak ide o protichodné požiadavky
jednotlivých VMČ a škôl.

5

č.
47.

Odosielateľ
Jana Hradiská

Linka

Text pripomienky

Akc.

5, 2

Požiadavka na zachovanie spoja k nemocnici,
zachovať spoj od Domu služieb k nemocnici.

Č.

Zachovanie spoja cez Nemocnicu je
zapracované, v ostatných časoch možno
prestúpiť na Štefánikovej.
Školské spoje na linke 2 sú zachované
v dnešnom rozsahu, mierne sú poposúvané
odchody vzhľadom na pripomienky I., IV. a ZŠ
sv. Augustína.

(18.11.2012)

rodičia detí Podvažia
48. rodina Ivanova

2

Nemeniť školské spoje na linke 2.

A

7

Úprava školského spoja, zachovanie spoja
v nedeľu ku kostolu.

A

2

Zachovanie priamych spojov od
Pov.Podhradia ku IV. a ZŠ sv. Augustína

(18.11.2012)

49. VMČ Jelšové
(19.11.2012)

50.

ZŠ Stred

51.

A

2

Pripomienky k linke 2, ku školským spojom
a k víkendom – kostolné spoje

Č

Pre školské spoje bolo zaslané navrhované
riešenie v zmysle požiadaviek, pre kostolné
spoje je možné spracovať návrh.

2

Viacero pripomienok k linke 2: „S novým
cestovným poriadkom nesúhlasíme a
žiadame aby starý platil naďalej ,alebo aby
bol riadne prepracovaný a nebol zavádzaný v
zimných mesiacoch keď sú snehové kalamity
a nastal by v cestovaní chaos.“

Č

Zmena CP (nie len linky 2) je nutnosťou
vzhľadom na zmeny v CP železníc.

7

Pripomienky ku školským spojom linky 7.

A

Akceptované v plnom rozsahu.

5

Všeobecný nesúhlas s novým CP linky 5 bez
uvedenia konkrétnych výhrad. Požiadavka na
zachovanie súčasného CP.

?

Vzhľadom na chýbajúce zdôvodnenie nie je
možné navrhnúť žiadne riešenie.

Prehodnotíme možnosť zachovania
súčasného CP pre linku 5, avšak s tým
vedomím, že v konečnom dôsledku budú
poškodení práve občania MČ Pov. Teplá.

Posun spoja z Tesca ku žel. stanici na cca
20:15.

A

Všeobecný nesúhlas s novým CP linky 9 bez

?

Vzhľadom na chýbajúce zdôvodnenie nie je

Prehodnotíme možnosť zachovania

(19.11.2012)

52.

občania z Podvažia
(19.11.2012)

53. ZŠ Školská
(19.11.2012)

54.

VMČ Považská Teplá
(19.11.2012)

55. Barbora Rezáková

3, 4

56. VMČ H.Moštenec

9

(19.11.2012)

Možnosť riešenia

Spoje sú zachované v plnom rozsahu
v porovnaní s dnešným stavom, dochádza
k miernej úprave odchodov vzhľadom na
pripomienky I., IV. a ZŠ sv. Augustína.

(19.11.2012)

VMČ Podhradie

Odôvodnenie

Aj napriek ponuke zapracovať pripomienky
nakoniec požadujú zachovať súčasný stav.

6

č.

57.

Odosielateľ

Linka

Text pripomienky

(19.11.2012)

uvedenia konkrétnych výhrad. Požiadavka na
zachovanie súčasného CP

ZŠ Pov. Podhradie

Zachovanie spojov z SNP cez Lány a Stred
ku škole do Podvažia.

2

(19.11.2012)

zamestnanci Tesca
58. a nákupných jednotiek

100

(20.11.2012)

obyvatelia Praznova
59. Monika Saradinová

32

Doplnenie spojov (na linke 100) po 21:00
Tesca na Rozkvet.
Tri pripomienky:
- vedenie spoja po 7:00 cez Nemocnicu,
- prispôsobenie spojov v nedeľu ku kostolom,

Akc.

Odôvodnenie
možné navrhnúť žiadne riešenie.

súčasného CP pre linku 9, avšak s tým
vedomím, že v konečnom dôsledku budú
poškodení práve občania MČ H.Moštenec.

N

Z údajov o nástupoch do vozidiel v čase
skončenia vyučovania vyplýva, že v smere do
centra využíva MHD v priemere len 7
cestujúcich.

Cestujúci v smere na Lány a SNP majú
možnosť cestovať buď priamo (spoj linky 2
pokračujúci ako linka 3), alebo s garantov.
prestupom z 2 na 3 na aut. nást.

N

Pridanie spoja by bolo nad rámec
objednaných výkonov, je možné cestovať
s prestupom pri SPŠ, kde sa skráti čas
čakania pri prestupe.

viď prip. 10

Č

(20.11.2012)

- zrušenie spojov cez ZŠ sv. Augustína

- možno využiť školský spoj linky 51.
- uvedené spoje boli minimálne využívané
(priemer 6 cestujúcich), keďže omše sú aj
priamo v Praznove,
- sú nahradené je riešené linkou 51.

60. Peter Šaradin

32

Pozitívny ohlas na zmeny, chýbajúci spoj po
7:00 z Praznova cez Nemonicu.

-

Cez nemocnicu je v tom čase vedený školský
spoj na linke 51.

61. Juraj Smatana

4

Nadväznosť linky 4 k vlakom, nerušiť nedeľný
spoj o 6:25

Č

spoje linky 4 do Zemianskeho Kvášova boli
prepracované na základe prip. VMČ.

62. Michal Halmeš

-

Všeobecná spokojnosť a pochvala
navrhovaného cestovného poriadku

63. Daniela Papšová

2

Pripomienky k školským spojom linky 2.

Č

Väčšina pripomienok sa opakuje s už vyššie
uvedenými.

(20.11.2012)
(20.11.2012)
(20.11.2012)
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Možnosť riešenia

Vzhľadom na nesúhlas VMČ Považská Teplá, Podvažie a Horný Moštenec s optimalizáciou ako aj vzhľadom na nereagovanie na ponuku zapracovať ich pripomienky, zostanú CP liniek 5 a 9
bez zmeny a to aj napriek tomu, že vo vyššie uvedenom sú akceptované niektoré návrhy na zmeny. Na linke 2 sú zmeny nevyhnutné s ohľadom na požiadavky VMČ Orlové a pripomienky
z I. a IV. ZŚ, avšak boli zapracované všetky relevantné doručené pripomienky.
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Predkladaný návrh CP je vzhľadom na vyššie uvedené (pôvodné CP liniek 5 a 9) len rámcový. Tzn. pri zapracovávaní obehov vozidiel a turnusov vodičov môžu nastať na niektorých spojoch
posuny v rozpätí cca +- 5 minút, keďže spracovanie týchto technologických časov nebolo pre krátkosť času možné.
Pripomienky č. 3, 9, 10, 13, 29 môžu byť, ak to technológia a disponibilný objednaný výkon umožní, tiež akceptované.
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