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Č. j.:  JMK 149308/2021 Sp. zn.: S – JMK 107434/2021 OD Brno 18.10.2021 
   
   

 
ROZHODNUTÍ  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný dopravní úřad dle § 34 
odst. 1, § 11 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti níže uvedeného dopravce ze dne 20.07.2021, která byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, 
odboru dopravy, doručena dne 20.07.2021,   

vydává 

dle § 12 a v souladu s § 11 a §13 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o silniční dopravě“), a dle § 67 a § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

rozhodnutí o udělení  

licence 
k provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní: 

na lince č.: 721852  

název linky: Veselí nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec Králové – Praha  

pro dopravce:       

obchodní jméno: RETROBUS Prostějov, s.r.o. 
sídlo:   č.p. 538, 783 47 Hněvotín 
IČO:   10666206           

Trasa linky: 
území města Veselí nad Moravou: pozemní komunikace zastávek Veselí n.Mor.,,žel.st. – MK (ul. Národních 
mučedníků – Stolářská) – I/54 (ul. Svatoplukova) – I/55 (ul. Masarykova, Ostrožská); – I/55 – území města 
Uherské Hradiště: I/55 (tř. Maršála Malinovského, Velehradská třída) – pozemní komunikace autobusového 
nádraží v Uherském Hradišti – I/55 (Velehradská třída); – území města Staré Město: I/55 (ul. Zerzavice, 
Hradišťská, náměstí Hrdinů, Brněnská, Tovární) – I/55; – I/55 – území města Otrokovice: I/55 (ul. 
Napajedelská) – (I/49 (ul. Zlínská); – území statutárního města Zlín: I/49 (třída 3. května, třída Tomáše Bati) 
– III/49016 (ul. Gahurova) – MK (ul. Vodní, Trávník) – pozemní komunikace autobusového nádraží ve Zlíně - 
MK (ul. Trávník, Vodní) – III/49016 (ul. Gahurova) –  I/49 (třída Tomáše Bati, třída 3. května); – území města 
Otrokovice: I/49 (ul. Zlínská) nebo I/55 (tř. Osvobození) – MK (ul. Havlíčkova) – pozemní komunikace 
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zastávek Otrokovice,,žel.st. – MK (ul. Nádražní, Dr. E. Beneše) – I/55 (tř. Osvobození, Komenského) – I/55; – 
I/55 – území města Hulín: I/55 – I/55 (ul. Záhnilická, Poštovní, Dr. Stojana) – (I/55 (ul. Komenského) – I/55; 
I/55 –) nebo (I/47 (ul. Kroměřížská) – I/47; I/47 – území města Kroměříž: I/47 – I/47 (ul. Hulínská) – 
III/36733 (ul. Hulínská, Tovačovského) – II/367 (ul. 1. máje, Milíčovo náměstí, kruhový objezd, Milíčovo 
náměstí, 1. máje) – III/36733 (ul. Tovačovského, Hulínská) – I/47 (ul. Hulínská);  – III/4327 – EXIT D1 260 – 
D1) – D1: 
- větev přes Přerov: D1 – I/55 – území statutárního města Přerov: I/55 (ul. Hulínská, Gen. Štefánika) – 

III/04721 (ul. Tovární) – pozemní komunikace autobusového stanoviště v Přerově – III/04721 (ul. Husova) 
– II/436 (ul. Kojetínská) – I/55 (ul. Velké Novosady, Tržní, Polní, Velká Dlážka) – I/55; – I/55 – území 
statutárního města Olomouc: I/55 – I/55 (ul. Týnecká, Přerovská, Rolsberská) – I/35 (ul. Tovární, 
Velkomoravská) – MK (ul. Rooseveltova, Polská) – pozemní komunikace autobusových zastávek 
Olomouc,,Tržnice plocha 

- větev přes Prostějov: z Kroměříže z II/367 (Milíčovo náměstí, náměstí Míru, ul. Kojetínská) – I/47; – I/47 – 
II/367 – území statutárního města Prostějov: II/367 (ul. Kojetínská, Kralická, Dolní) – MK (ul. Dolní, 
Letecká, Pražská, Janáčkova) – pozemní komunikace autobusového stanoviště v Prostějově – MK (ul. 
Janáčkova) – (II/150 (ul. Vrahovická)) nebo (MK (ul. Svatoplukova)) – II/150 (ul. Svatoplukova) – II/366 (ul. 
Olomoucká, Konečná); – D46 – území statutárního města Olomouc:  D46 – I/46 – I/46 (ul. Brněnská) – I/35 
(ul. Velkomoravská) – MK (ul. Rooseveltova, Polská) – pozemní komunikace autobusových zastávek 
Olomouc,,Tržnice plocha 

-  spojovací trasa mezi Přerovem a Prostějovem: z Přerova z pozemní komunikace autobusového stanoviště 
v Přerově – III/04721 (ul. Husova) – II/436 (ul. Kojetínská) – II/434 (ul. Tovačovská); – II/434 – II/367 –
území statutárního města Prostějov: II/367 (ul. Kojetínská, Kralická, Dolní) – MK (ul. Dolní, Letecká, 
Pražská, Janáčkova) – pozemní komunikace autobusového stanoviště v Prostějově 

z Olomouce z pozemní komunikace autobusových zastávek Olomouc,,Tržnice plocha – MK (ul. Polská, 
Rooseveltova) – I/35 (ul. Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, Pražská) – I/35; – I/35 – D35 – území města 
Litovel: D35 – EXIT D35 253 – II/449 – II/449 (ul. Olomoucká, Palackého, Dukelská) – pozemní komunikace 
autobusového stanoviště v Litovli – II/449 (ul. Dukelská, Palackého) – II/635 (ul. Svatoplukova) – II/635 – 
EXIT D35 248 – D35; – D35 – území města Mohelnice: – D35 – EXIT D35 235 – II/644 (ul. Olomoucká) – MK 
(ul. Olomoucká, Lazebnická) – pozemní komunikace autobusového stanoviště v Mohelnici – (příjezd z 
opačného směru po MK (ul. Třebovská, Okružní, Olomoucká, Lazebnická – pozemní komunikace 
autobusového stanoviště v Mohelnici)) – MK (ul. Okružní, Olomoucká) – II/644 (ul. Olomoucká) – I/35; – 
I/35 – území města Moravská Třebová: I/35 – III/3711 (ul. Olomoucká) – II/368 (ul. Komenského) – MK 
vedoucí k autobusovému nádraží v Moravské Třebové – pozemní komunikace autobusového nádraží v 
Moravské Třebové – MK vedoucí od autobusového nádraží v Moravské Třebové – II/368 (ul. Komenského, 
Brněnská) – I/35; – I/35 – I/34 – území města Svitavy: I/34 – I/34 (ul. Olomoucká, U Tří mostů, Máchova 
alej, Hradební) – MK (Malé náměstí) – pozemní komunikace autobusového nádraží ve Svitavách – MK (Malé 
náměstí) – I/34 (ul. T.G. Masaryka) – II/366 (ul. Sokolovská, Pražská); – II/366 – I/35 – území města Litomyšl: 
I/35 (ul. Moravská) – II/360 (ul. Mařákova) – pozemní komunikace autobusového nádraží v Litomyšli – 
II/360 (Mařákova) – I/35 (ul. Kpt. Jaroše, Sokolovská) – I/35; – I/35 – území města Vysoké Mýto: I/35 – I/35 
(ul. Husova) – MK (ul. Rokycanova, Komenského, Jiřího z Poděbrad) – pozemní komunikace autobusové 
nádraží ve Vysokém Mýtě – MK (ul. Jiřího z Poděbrad, Komenského) – II/357 (ul. Pražská) – I/35 (ul. 
Hradecká) – I/35; – I/35 – území města Holice: – I/35 – MK (ul. Vysokomýtská, Holubova) – III/29817 (ul. 
Bratří Čapků) – pozemní komunikace autobusové nádraží v Holicích –  III/29817 (ul. Bratří Čapků) – MK (ul. 
Havlíčkova) – I/36 (ul. Hradecká) – I/36 – I/35; – I/35 – území statutárního města Hradec Králové: I/35 – I/35 
(ul. Holická, Brněnská) – I/31 (ul. Gočárův okruh, Okružní, Pilnáčkova) – I/35 (ul. M. D. Rettigové, Antonína 
Dvořáka) – MK (ul. Na Okrouhlíku, Nádražní) – pozemní komunikace Terminálu HD – MK (ul. Na Okrouhlíku) 
– I/35 (ul. Antonína Dvořáka) – MK (ul. Průmyslová) – I/31 (ul. Resslova, Střelecká) – I/37 (Rašínova třída) – 
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I/37; – I/37 – území obce Opatovice nad Labem: I/37 – sjezd z I/37 – II/324 (ul. Hradecká, Pardubická) – 
nájezd na D35 – D35; – D35 – EXIT D11 126 – D11 – území hlavního města Praha: D11 – D0 – EXIT D0 59 – 
II/611 – I/10 (ul. Chlumecká) – MK (ul. Ocelkova) – pozemní komunikace terminálu Praha,,Černý Most – MK 
(ul. Ocelkova) –  I/10 (ul. Chlumecká, Poděbradská) – MK (ul. Poděbradská, Českomoravská, Sokolovská, U 
Rustonky, Rohanské nábřeží, Ke Štvanici, Křižíkova, Prvního pluku) – pozemní komunikace Ústředního 
autobusové nádraží Florenc 

Názvy zastávek:          
Veselí n.Mor.,,žel.st.    – výchozí zastávka linky 
Kunovice,,Na Rynku 
Uherské Hradiště,,aut.nádr.  
Staré Město,,sokolovna  
Zlín,,aut.nádr.  
Otrokovice,,žel.st.  
Hulín,,nám.  
Kroměříž,,Milíčovo nám.  
Přerov,,aut.st.  
Kojetín,,nám.  
Prostějov,,aut.st.  
Prostějov,,Olomoucká  
Olomouc,,Pionýrská    
Olomouc,,Fakultní nem.  
Olomouc,,Tržnice plocha  
Litovel,,aut.st.  
Litovel,,Palackého  
Mohelnice,,aut.st.  
Moravská Třebová,,aut.nádr.  
Svitavy,,aut.nádr.  
Litomyšl,,aut.nádr. 
Vysoké Mýto,,aut.nádr. 
Holice,,aut.nádr. 
Hradec Králové,,Na Brně  
Hradec Králové,,Terminál HD 
Opatovice n.L.,,ObÚ  
Praha,,Černý Most  
Praha,,ÚAN Florenc    – cílová zastávka linky 

Datum zahájení provozu: 12.12.2021 
Platnost do: 11.12.2023  

Další podmínky pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě: 

Dopravce je povinen: 

1) Dodržovat všechna následující omezení provozu linky: 

ve směru Veselí nad Moravou – Praha: 
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o ze zastávky Kunovice,,Na Rynku do zastávky Uherské Hradiště,,aut.nádr. se nesmí přepravovat 
cestující, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Kunovice,,Na Rynku):  

 v pracovní dny: 
od 4:05 hod. do 23:30 hod.; 

 v soboty: 
od 5:00 hod. do 9:30 hod., od 10:20 hod. do 11:25 hod., od 12:25 hod. do 13:25 hod., od 16:10 hod. do 
17:25 hod.; 

 v neděle: 
od 5:00 hod. do 6:30 hod., od 7:10 hod. do 9:30 hod., od 10:20 hod. do 11:25 hod., od 12:25 hod. do 13:25 
hod., od 14:35 hod. do 15:50 hod., od 16:25 hod. do 18:10 hod.; 

o v úseku Kunovice,,Na Rynku – Staré Město,,sokolovna se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní 
i výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Kunovice,,Na Rynku, pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí 
časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Kunovice,,Na Rynku): 

 v pracovní dny: 
od 5:10 hod. do 6:10 hod., od 8:50 hod. do 9:50 hod., od 10:50 hod. do 11:50 hod., od 17:20 hod. do 18:20 
hod.;  

o v úseku Uherské Hradiště,,aut.nádr. – Otrokovice,,žel.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž 
nástupní i výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí 
pro odjezd ze zastávky Uherské Hradiště,,aut.nádr., pokud budou některé spoje vedeny jen v části 
trasy linky, tak platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Uherské Hradiště,,aut.nádr.): 

 v pracovní dny: 
od 5:35 hod. do 7:40 hod., od 10:00 hod. do 11:00 hod., od 14:15 hod. do 15:15 hod., od 21:10 hod. do 
22:10 hod.; 

 v soboty a v neděle: 
od 5:10 hod. do 6:10 hod., od 16:30 hod. do 17:30 hod.; 

o v úseku Uherské Hradiště,,aut.nádr. – Zlín,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Uherské Hradiště,,aut.nádr., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak 
platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Uherské Hradiště,,aut.nádr.): 

 v pracovní dny: 
od 3:35 hod. do 21:00 hod.; 

 v soboty a v neděle: 
od 4:30 hod. do 9:35 hod., od 10:10 hod. do 15:05 hod., od 16:00 hod. do 17:30 hod., od 18:40 hod. do 
19:45 hod.; 

o ze zastávky Zlín,,aut.nádr. do zastávky Otrokovice,,žel.st. se nesmí přepravovat cestující v následující 
časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Zlín,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
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od 2:38 hod. do 5:16 hod., od 5:23 hod. do 8:15 hod., od 8:30 hod. do 10:18 hod., od 10:31 hod. do 12:14 
hod., od 12:24 hod. do 19:54 hod., od 20:10 hod. do 21:50 hod., od 22:34 hod. do 23:34 hod.; 

 v soboty: 
od 2:38 hod. do 4:27 hod., od 5:23 hod. do 8:15 hod., od 8:30 hod. do 10:18 hod., od 10:31 hod. do 12:14 
hod., od 12:24 hod. do 19:54 hod., od 20:10 hod. do 21:50 hod., od 22:34 hod. do 23:34 hod.;  

 v neděle: 
od 2:38 hod. do 3:38 hod., od 3:54 hod. do 4:54 hod., od 5:23 hod. do 8:15 hod., od 8:30 hod. do 10:18 
hod., od 10:31 hod. do 12:14 hod., od 12:24 hod. do 19:54 hod., od 20:10 hod. do 21:50 hod., od 22:34 
hod. do 23:34 hod.; 
 

o v úseku Zlín,,aut.nádr. – Kroměříž,,Milíčovo nám. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Zlín,,aut.nádr., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Zlín,,aut.nádr.): 

 v pracovní dny: 
od 4:35 hod. do 8:15 hod., od 9:25 hod. do 10:25 hod., od 11:35 hod. do 12:35 hod., od 13:15 hod. do 14:15 
hod., od 14:35 hod. do 15:35 hod., od 17:25 hod. do 18:25 hod.; 

 v soboty: 
od 5:00 hod. do 6:55 hod., od 7:15 hod. do 10:15 hod., od 11:10 hod. do 12:10 hod., od 13:15 hod. do 14:15 
hod., od 15:30 hod. do 16:30 hod.; 

 v neděle: 
od 5:55 hod. do 9:15 hod., od 11:10 hod. do 12:10 hod., od 13:15 hod. do 14:15 hod., od 14:45 hod. do 
16:30 hod., od 18:00 hod. do 19:00 hod.; 

o ze zastávky Kroměříž,,Milíčovo nám. do zastávky Kojetín,,nám. se nesmí přepravovat cestující 
v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Kroměříž,,Milíčovo nám.):  

 v pracovní dny: 
od 4:58 hod. do 5:48 hod., od 6:55 hod. do 7:53 hod., od 9:15 hod. do 10:25 hod., od 12:06 hod. do 12:56 
hod., od 13:10 hod. do 14:00 hod., od 14:24 hod. do 15:16 hod., od 17:52 hod. do 18:42 hod.;  

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 7:03 hod. do 7:53 hod., od 11:59 hod. do 12:49 hod., od 14:25 hod. do 15:15 hod., od 17:47 hod. do 
18:37 hod.; 

o ze zastávky Kojetín,,nám. do zastávky Prostějov,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující v následující 
časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Kojetín,,nám.): 

 v pracovní dny: 
od 4:18 hod. do 5:08 hod., od 6:01 hod. do 6:51 hod., od 7:18 hod. do 8:08 hod., od 9:50 hod. do 10:40 
hod., od 12:25 hod. do 13:15 hod., od 14:43 hod. do 16:23 hod., od 18:10 hod. do 19:00 hod., od 19:13 
hod. do 20:03 hod.; 

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 7:18 hod. do 8:08 hod., od 12:18 hod. do 13:08 hod., od 14:43 hod. do 15:33 hod., od 18:07 hod. do 
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18:57 hod.; 

o v úseku Hulín,,nám. – Přerov,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní 
zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze 
zastávky Hulín,,nám., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Hulín,,nám.): 

 v pracovní dny: 
od 3:06 hod. do 3:56 hod., od 4:06 hod. do 8:42 hod., od 9:24 hod. do 10:42 hod., od 11:24 hod. do 18:42 
hod., od 18:59 hod. do 20:42 hod., od 21:32 hod. do 22:22 hod., od 22:28 hod. do 23:18 hod.; 

 v soboty: 
od 3:06 hod. do 3:56 hod., od 4:06 hod. do 8:42 hod., od 9:24 hod. do 10:42 hod., od 11:24 hod. do 12:42 
hod., od 13:24 hod. do 14:42 hod., od 15:24 hod. do 16:42 hod., od 17:24 hod. do 18:42 hod., od 18:59 
hod. do 20:42 hod., od 21:32 hod. do 22:22 hod., od 22:28 hod. do 23:18 hod.; 

 v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 3:06 hod. do 3:56 hod., od 4:32 hod. do 6:14 hod., od 6:31 hod. do 8:42 hod., od 9:24 hod. do 10:42 
hod., od 11:24 hod. do 12:42 hod., od 13:24 hod. do 14:42 hod., od 15:24 hod. do 16:42 hod., od 17:24 
hod. do 18:42 hod., od 18:59 hod. do 20:42 hod., od 21:32 hod. do 22:22 hod., od 22:28 hod. do 23:18 
hod.; 

o v úseku Přerov,,aut.st. – Prostějov,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní 
zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze 
zastávky Přerov,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Přerov,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
od 3:50 hod. do 4:40 hod., od 4:55 hod. do 5:45 hod., od 5:53 hod. do 6:45 hod., od 7:15 hod. do 8:05 hod., 
od 8:15 hod. do 9:05 hod., od 9:45 hod. do 10:35 hod., od 12:20 hod. do 13:55 hod., od 14:05 hod. do 16:00 
hod., od 16:40 hod. do 17:30 hod., od 18:00 hod. do 18:50 hod., od 22:00 hod. do 22:50 hod.; 

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 5:50 hod. do 6:40 hod., od 8:50 hod. do 9:40 hod., od 12:10 hod. do 13:00 hod., od 15:30 hod. do 16:20 
hod., od 18:30 hod. do 19:20 hod.; 

o v úseku Prostějov,,aut.st. – Olomouc,,Tržnice plocha se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Prostějov,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí 
časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Prostějov,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
od 4:00 hod. do 7:35 hod., od 8:10 hod. do 9:50 hod., od 10:55 hod. do 14:50 hod., od 15:15 hod. do 17:00 
hod., od 17:20 hod. do 18:10 hod., od 18:45 hod. do 19:35 hod.; 

o v úseku Přerov,,aut.st. – Olomouc,,Fakultní nem. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Přerov,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Přerov,,aut.st.): 
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 v pracovní dny: 
od 3:28 hod. do 9:24 hod., od 9:34 hod. do 11:24 hod., od 11:34 hod. do 17:24 hod., od 17:34 hod. do 21:24 
hod., od 21:34 hod. do 22:55 hod.; 

 v soboty: 
od 3:28 hod. do 5:24 hod., od 5:31 hod. do 7:24 hod., od 7:31 hod. do 9:24 hod., od 9:34 hod. do 11:24 
hod., od 11:34 hod. do 13:24 hod., od 13:34 hod. do 15:24 hod., od 15:34 hod. do 17:24 hod., od 17:34 
hod. do 21:24 hod., od 21:34 hod. do 22:55 hod.; 

 v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 3:28 hod. do 4:18 hod., od 4:34 hod. do 5:24 hod., od 5:31 hod. do 6:29 hod., od 6:34 hod. do 7:24 hod., 
od 7:31 hod. do 9:24 hod., od 9:34 hod. do 11:24 hod., od 11:34 hod. do 13:24 hod., od 13:34 hod. do 15:24 
hod., od 15:34 hod. do 17:24 hod., od 17:34 hod. do 21:24 hod., od 21:34 hod. do 22:55 hod.; 

o v úseku Olomouc,,Tržnice plocha – Litovel,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Olomouc,,Tržnice plocha, pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak 
platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Olomouc,,Tržnice plocha): 

 v pracovní dny: 
od 4:30 hod. do 5:20 hod., od 5:30 hod. do 7:40 hod., od 11:17 hod. do 12:07 hod., od 13:19 hod. do 16:25 
hod.; 

 v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 15:55 hod. do 16:45 hod.; 

o ze zastávky Litovel,,Palackého do zastávky Litovel,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující v následující 
časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Litovel,,Palackého): 

 v pracovní dny: 
od 4:03 hod. do 19:28 hod., od 19:41 hod. do 20:31 hod., od 21:08 hod. do 23:30 hod.; 

 v soboty: 
od 5:18 hod. do 7:58 hod., od 10:08 hod. do 10:58 hod., od 12:11 hod. do 15:28 hod., od 17:18 hod. do 
18:08 hod., od 18:33 hod. do 19:23 hod., od 19:41 hod. do 20:31 hod.; 

 v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 6:35 hod. do 8:06 hod., od 10:08 hod. do 10:58 hod., od 12:11 hod. do 14:08 hod., od 14:38 hod. do 
15:28 hod., od 15:56 hod. do 16:46 hod., od 17:18 hod. do 18:08 hod., od 18:33 hod. do 19:23 hod., od 
19:41 hod. do 20:31 hod.; 

o v úseku Litovel,,aut.st. – Mohelnice,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní 
zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze 
zastávky Litovel,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Litovel,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
od 5:30 hod. do 6:20 hod., od 7:00 hod. do 7:50 hod., od 8:10 hod. do 9:00 hod., od 11:30 hod. do 12:20 
hod., od 12:30 hod. do 13:20 hod., od 13:50 hod. do 14:40 hod., od 15:10 hod. do 16:00 hod.; 
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o ze zastávky Mohelnice,,aut.st. do zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. se nesmí přepravovat 
cestující, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Mohelnice,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
od 5:23 hod. do 6:13 hod., od 6:23 hod. do 7:13 hod., od 10:23 hod. do 11:13 hod., od 13:10 hod. do 14:00 
hod., od 14:23 hod. do 15:13 hod., od 16:23 hod. do 17:13 hod., od 18:23 hod. do 19:13 hod.; 

 v neděle: 
od 18:43 hod. do 19:33 hod.; 

o ze zastávky Moravská Třebová,, aut.nádr. do zastávky Svitavy,,aut.nádr. se nesmí přepravovat 
cestující v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Moravská Třebová,, 
aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 3:59 hod. do 4:24 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 4:40 hod. do 5:05 
hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 5:15 hod. do 5:40 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 5:45 hod. do 6:18 hod., od 6:19 hod. do 6:44 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 6:46 hod. do 7:04 hod. (neplatí pro období školních prázdnin), od 7:05 
hod. do 7:44 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 8:02 hod. do 8:13 hod. (neplatí pro 
období vánočních školních prázdnin), od 8:14 hod. do 8:39 hod., od 10:02 hod. do 10:27 hod., od 10:28 
hod. do 10:40 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 12:02 hod. do 12:15 hod. (neplatí 
pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 12:16 hod. do 12:41 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 13:02 hod. do 13:17 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 13:18 hod. do 13:43 hod., od 14:02 do 14:14 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních 
školních prázdnin), od 14:15 hod. do 14:19 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 14:20 
hod. do 14:45 hod., od 15:02 hod. do 15:15 hod. (neplatí pro období školních prázdnin), od 15:16 hod. do 
15:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 16:02 hod. do 16:15 hod. (neplatí pro 
období vánočních školních prázdnin), od 16:16 hod. do 16:41 hod., od 17:16 hod. do 17:41 hod., od 18:02 
hod. do 18:27 hod., od 19:16 hod. do 19:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 22:02 
hod. do 22:27 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin);  

 v soboty: 
od 8:30 hod. do 8:55 hod. (platí jen pro období od 29.5. do 30.9.), od 9:11 hod. do 9:36 hod. (neplatí pro 
období vánočních školních prázdnin), od 11:16 hod. do 11:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 13:05 hod. do 13:30 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 15:16 hod. do 
15:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 15:42 hod. do 15:44 hod. (platí jen pro 
období od 29.5. do 30.9.), od 17:11 hod. do 17:36 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 
19:16 hod. do 19:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 19:42 hod. do 19:45 hod. 
(platí jen pro období od 29.5. do 30.9.); 

 v neděle: 
od 8:30 hod. do 8:55 hod. (platí jen pro období od 29.5. do 30.9.), od 11:16 hod. do 11:41 hod. (neplatí pro 
období vánočních školních prázdnin), od 13:05 hod. do 13:30 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 15:16 hod. do 15:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 15:42 hod. do 
15:44 hod. (platí jen pro období od 29.5. do 30.9.), od 17:11 hod. do 17:36 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 19:16 hod. do 19:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 19:42 hod. do 19:45 hod. (platí jen pro období od 29.5. do 30.9.); 
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 ve státem uznané svátky: 
od 8:30 hod. do 8:55 hod. (platí jen pro období od 29.5. do 30.9.), od 15:19 hod. do 15:44 hod. (platí jen pro 
období od 29.5. do 30.9.), od 19:20 hod. do 19:45 hod. (platí jen pro období od 29.5. do 30.9.); 

o ze zastávky Svitavy,,aut.nádr. do zastávky Litomyšl,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující 
v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Svitavy,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 4:00 hod. do 4:25 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 4:55 hod. do 4:59 hod. 
(neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 5:00 hod. do 5:25 hod., od 5:26 hod. do 
5:50 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 5:55 hod. do 6:20 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 6:21 hod. do 6:44 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních 
prázdnin), od 6:45 hod. do 6:59 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 6:50 hod. do 7:15 
hod., od 7:16 hod. do 7:20 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 7:55 hod. do 7:59 hod. 
(neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 8:00 hod. do 8:25 hod., od 9:55 hod. do 9:59 hod. 
(neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 10:00 hod. do 10:45 hod., od 11:55 hod. do 12:09 hod. 
(neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 12:10 hod. do 13:00 hod., od 13:01 hod. do 13:14 hod. 
(neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 13:15 hod. do 13:25 hod. (neplatí pro 
období vánočních školních prázdnin), od 13:26 hod. do 13:40 hod. (platí pouze pro období hlavních školních 
prázdnin), od 13:55 hod. do 13:59 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 
14:00 hod. do 14:09 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 14:10 hod. do 14:35 hod., od 
14:50 hod. do 15:20 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 16:00 hod. do 16:25 hod., od 
16:55 hod. do 17:25 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 18:00 hod. do 18:25 hod., od 
20:30 hod. do 20:55 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 22:05 hod. do 
22:30 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin); 

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 6:00 hod. do 6:25 hod., od 7:58 hod. do 8:23 hod., od 10:00 hod. do 10:25 hod., od 11:58 hod. do 12:23 
hod., od 14:00 hod. do 14:25 hod., od 15:58 hod. do 16:25 hod., od 18:00 hod. do 18:25 hod.; 

o ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr. do zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující 
v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 4:19 hod. do 4:20 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 4:21 hod. do 4:46 hod., od 
4:47 hod. do 5:00 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 5:16 hod. do 5:29 hod. (neplatí 
pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 5:30 hod. do 6:10 hod., od 6:11 hod. do 6:11 hod. 
(neplatí pro období hlavních školních prázdnin), od 6:16 hod. do 7:05 hod. (neplatí pro období vánočních 
školních prázdnin), od 7:06 hod. do 7:10 hod. (platí pouze pro období hlavních školních prázdnin), od 7:11 
hod. do 7:36 hod., od 7:55 hod. do 8:15 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), 
od 8:16 hod. do 8:24 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 8:25 hod. do 8:40 hod., od 
8:41 hod. do 8:50 hod. (platí pouze pro období vánočních školních prázdnin), od 9:11 hod. do 9:36 hod., od 
10:16 hod. do 10:29 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 10:30 hod. do 10:55 hod., od 
11:10 hod. do 11:35 hod., od 11:55 hod. do 12:22 hod., od 12:23 hod. do 12:41 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 12:55 hod. do 13:20 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 13:21 hod. do 14:00 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 
14:10 hod. do 14:35 hod., od 14:36 hod. do 14:41 hod. (neplatí pro období hlavních školních prázdnin), od 
14:45 hod. do 15:36 hod., od 15:37 hod. do 15:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 
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15:45 hod. do 16:10 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 17:00 hod. do 17:36 hod., od 
17:37 hod. do 17:41 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 18:05 hod. do 18:30 hod. 
(neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 19:45 hod. do 20:10 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin); 

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 6:21 hod. do 6:46 hod., od 7:00 hod. do 7:36 hod., od 9:11 hod. do 9:36 hod., od 11:57 hod. do 12:22 
hod., od 14:21 hod. do 14:46 hod., od 15:11 hod. do 15:36 hod., od 16:21 hod. do 16:46 hod., od 17:11 
hod. do 17:36 hod., od 19:11 hod. do 19:36 hod.; 

o ze zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. do zastávky Holice,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující 
v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 4:30 hod. do 4:55 hod., od 4:56 hod. do 5:05 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 
5:39 hod. do 6:04 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 6:05 hod. do 6:08 
hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 6:09 hod. do 7:04 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 7:30 hod. do 7:55 hod., od 7:56 hod. do 7:59 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 8:39 hod. do 9:04 hod. (neplatí pro období hlavních a 
vánočních školních prázdnin), od 9:30 hod. do 9:55 hod., od 10:39 hod. do 11:04 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 11:30 hod. do 11:55 hod., od 12:30 hod. do 12:38 hod. (neplatí pro období 
hlavních a vánočních školních prázdnin), od 12:39 hod. do 13:04 hod. (neplatí pro období vánočních 
školních prázdnin), od 13:39 hod. do 14:04 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 14:30 
hod. do 15:04 hod., od 15:31 hod. do 15:38 (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 
15:39 hod. do 16:04 hod., od 17:30 hod. do 18:04 hod.; 

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 6:42 hod. do 7:07 hod., od 14:42 hod. do 15:07 hod., od 16:42 hod. do 17:07 hod.; 

o v úseku Holice,,aut.nádr. – Hradec Králové,,Terminál HD se nesmí přepravovat cestující, jejichž 
nástupní i výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí 
pro odjezd ze zastávky Holice,,aut.nádr., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, 
tak platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Holice,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 4:25 hod. do 4:50 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 5:05 hod. do 5:24 hod. 
(neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 5:25 hod. do 5:50 hod., od 6:05 hod. do 6:24 hod. 
(neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 6:25 hod. do 6:50 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 6:51 hod. do 7:00 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních 
prázdnin), od 7:05 hod. do 7:30 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 8:00 hod. do 8:25 
hod., od 9:05 hod. do 9:19 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 9:20 hod. do 9:45 
hod., od 11:05 hod. do 11:30 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 12:30 hod. do 12:55 
hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 13:05 hod. do 13:30 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 14:05 hod. do 14:29 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních 
školních prázdnin), od 14:30 hod. do 14:55 hod., od 15:05 hod. do 15:55 hod. (neplatí pro období hlavních a 
vánočních školních prázdnin), od 16:05 hod. do 16:19 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 16:20 hod. do 16:30 hod., od 16:31 hod. do 16:45 hod. (platí pouze pro období školních 
prázdnin), od 18:05 hod. do 18:45 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin); 
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 v soboty a v neděle: 
od 7:05 hod. do 7:30 hod., od 9:00 hod. do 9:25 hod., od 13:00 hod. do 13:25 hod., od 15:05 hod. do 15:30 
hod., od 16:00 hod. do 16:25 hod., od 17:05 hod. do 17:30 hod.; 

 ve státem uznané svátky: 
od 7:05 hod. do 7:30 hod., od 9:00 hod. do 9:25 hod., od 13:00 hod. do 13:25 hod., od 15:05 hod. do 15:30 
hod., od 16:00 hod. do 16:45 hod., od 17:05 hod. do 17:30 hod.; 

ve směru Praha – Veselí nad Moravou: 

o v úseku Hradec Králové,,Terminál HD – Holice,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující, jejichž 
nástupní i výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí 
pro odjezd ze zastávky Hradec Králové,,Terminál HD, pokud budou některé spoje vedeny jen v části 
trasy linky, tak platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Hradec Králové,,Terminál HD):  

 v pracovní dny: 
od 5:50 hod. do 6:14 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 6:15 hod. do 6:30 hod., od 
6:31 hod. do 6:40 hod. (platí pouze pro období školních prázdnin), od 6:50 hod. do 7:15 hod. (neplatí 
pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 7:50 hod. do 8:15 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 9:10 hod. do 9:35 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), 
od 9:50 hod. do 10:15 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 11:50 hod. do 12:35 hod. 
(neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 12:50 hod. do 13:15 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 13:50 hod. do 14:09 hod. (neplatí pro období hlavních a 
vánočních školních prázdnin), od 14:10 hod. do 14:35 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 14:50 hod. do 15:14 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 15:15 hod. do 
15:40 hod., od 15:50 hod. do 16:15 hod., od 16:16 hod. do 16:35 hod. (neplatí pro období vánočních 
školních prázdnin), od 16:50 hod. do 17:15 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních 
prázdnin),  od 17:50 hod. do 18:09 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 18:10 hod. do 
18:35 hod., od 19:50 hod. do 20:15 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin); 

 v soboty: 
od 7:57 hod. do 8:22 hod., od 9:45 hod. do 10:10 hod., od 13:45 hod. do 14:10 hod., od 15:57 hod. do 16:22 
hod., od 17:57 hod. do 18:22 hod., od 18:45 hod. do 19:10 hod.;  

 v neděle: 
od 7:57 hod. do 8:22 hod., od 9:45 hod. do 10:10 hod., od 13:45 hod. do 14:10 hod., od 15:57 hod. do 16:22 
hod., od 17:57 hod. do 18:22 hod., od 18:45 hod. do 19:10 hod., od 19:50 hod. do 20:15 hod. (neplatí 
pro období hlavních a vánočních školních prázdnin); 

 ve státem uznané svátky: 
od 6:15 hod. do 6:40 hod., od 7:57 hod. do 8:22 hod., od 9:45 hod. do 10:10 hod., od 13:45 hod. do 14:10 
hod., od 15:57 hod. do 16:22 hod., od 17:57 hod. do 18:22 hod., od 18:45 hod. do 19:10 hod.; 

o ze zastávky Holice,,aut.nádr. do zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující 
v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Holice,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 4:35 hod. do 5:00 hod., od 6:29 hod. do 6:54 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 
6:55 hod. do 6:58 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 7:29 hod. do 7:54 
hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 8:29 hod. do 8:32 hod. (neplatí 
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pro období vánočních školních prázdnin), od 8:33 hod. do 8:58 hod., od 9:33 hod. do 9:58 hod., od 10:29 
hod. do 10:54 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 12:29 hod. do 12:32 hod. (neplatí 
pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 12:33 hod. do 12:58 hod., od 13:29 hod. do 13:32 
hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 13:33 hod. do 13:58 hod., od 14:29 hod. do 14:54 
hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 15:01 hod. do 15:26 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 15:29 hod. do 15:54 hod. (neplatí pro období vánočních 
školních prázdnin), od 16:08 hod. do 16:54 hod., od 17:29 hod. do 17:32 hod. (neplatí pro období hlavních a 
vánočních školních prázdnin), od 17:33 hod. do 17:58 hod., od 18:29 hod. do 18:32 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 18:33 hod. do 18:58 hod., od 20:20 hod. do 20:45 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin); 

 v soboty a ve státem uznané svátky: 
od 8:29 hod. do 8:54 hod., od 16:29 hod. do 16:54 hod., od 18:29 hod. do 18:54 hod.; 

 v neděle: 
od 8:29 hod. do 8:54 hod., od 16:29 hod. do 16:54 hod., od 18:29 hod. do 18:54 hod., od 20:20 hod. do 
20:45 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin); 

o ze zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. do zastávky Litomyšl,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující 
v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 3:45 hod. do 4:10 hod., od 4:40 hod. do 5:26 hod., od 5:45 hod. do 6:10 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 6:26 hod. do 6:51 hod., od 6:52 hod. do 6:53 hod. (neplatí pro období 
hlavních a vánočních školních prázdnin), od 6:54 hod. do 7:19 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 7:54 hod. do 8:19 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 8:26 
hod. do 8:51 hod., od 8:54 hod. do 9:19 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 9:45 hod 
do 10:51 hod., od 10:54 hod. do 11:14 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 11:15 hod. 
do 11:40 hod., od 12:15 hod. do 12:40 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 
12:45 hod. do 13:10 hod., od 13:11 hod. do 13:19 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních 
prázdnin), od 13:54 hod. do 14:25 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 14:26 hod. do 
14:51 hod., od 14:54 hod. do 15:19 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 
15:30 hod. do 15:34 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 15:35 hod. do 
16:19 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 16:26 hod. do 17:25 hod., od 17:35 hod. do 
17:59 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 18:00 hod. do 18:25 hod., od 
18:50 hod. do 19:19 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 20:42 hod. do 21:07 hod. 
(neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 22:10 hod. do 22:35 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin); 

 v soboty a ve státem uznané svátky: 
od 6:26 hod. do 6:51 hod., od 8:26 hod. do 9:17 hod., od 10:26 hod. do 10:51 hod., od 13:45 hod. do 14:10 
hod., od 16:26 hod. do 17:17 hod., od 18:26 hod. do 19:17 hod.;  

 v neděle: 
od 6:26 hod. do 6:51 hod., od 8:26 hod. do 9:17 hod., od 10:26 hod. do 10:51 hod., od 13:45 hod. do 14:10 
hod., od 16:26 hod. do 17:17 hod., od 18:26 hod. do 19:17 hod., od 20:42 hod. do 21:07 hod. (neplatí 
pro období hlavních a vánočních školních prázdnin); 
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o ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr. do zastávky Svitavy,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující 
v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 4:03 hod. do 4:50 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 4:55 hod. do 5:20 hod. 
(neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 5:30 hod. do 5:54 hod. (neplatí pro období vánočních 
školních prázdnin), od 5:55 hod. do 6:20 hod., od 6:30 hod. do 7:17 hod., od 7:18 hod. do 7:40 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 7:57 hod. do 8:22 hod., od 8:23 hod. do 8:34 hod. (neplatí 
pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 8:35 hod. do 9:00 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 9:15 hod. do 9:31 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), 
od 9:32 hod. do 9:57 hod., od 10:35 hod. do 11:00 hod., od 11:15 hod. do 11:31 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 11:32 hod. do 11:57 hod., od 12:30 hod. do 12:55 hod., od 12:57 hod. do 
13:22 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 13:23 hod. do 13:34 hod. (neplatí 
pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 13:35 hod. do 14:55 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 14:56 hod. do 14:56 hod. (jede jen ve dnech vánočních školních prázdnin), 
od 14:57 hod. do 15:22 hod., od 15:23 hod. do 15:34 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních 
prázdnin), od 15:35 hod. do 16:00 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 16:01 hod. do 
16:14 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 16:15 hod. do 16:34 hod. 
(neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 16:35 hod. do 17:00 hod., od 17:02 hod. do 17:40 
hod., od 17:41 hod. do 18:05 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin),, od 18:15 
hod. do 18:21 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 18:22 hod. do 18:47 
hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 19:15 hod. do 19:40 hod. (neplatí pro období 
vánočních školních prázdnin), od 19:57 hod. do 20:22 hod. (neplatí pro období vánočních školních 
prázdnin), od 21:02 hod. do 21:27 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin); 

 v soboty a ve státem uznané svátky: 
od 7:02 hod. do 7:27 hod., od 9:13 hod. do 9:38 hod., od 11:02 hod. do 11:27 hod., od 12:45 hod. do 13:10 
hod., od 15:02 hod. do 15:27 hod., od 16:45 hod. do 17:10 hod., od 17:13 hod. do 17:38 hod., od 19:02 
hod. do 19:38 hod.; 

 v neděle: 
od 7:02 hod. do 7:27 hod., od 9:13 hod. do 9:38 hod., od 11:02 hod. do 11:27 hod., od 12:45 hod. do 13:10 
hod., od 15:02 hod. do 15:27 hod., od 16:45 hod. do 17:10 hod., od 17:13 hod. do 17:38 hod., od 19:02 
hod. do 19:38 hod., od 21:02 hod. do 21:27 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních 
prázdnin); 

o ze zastávky Svitavy,,aut.nádr. do zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. se nesmí přepravovat 
cestující v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Svitavy,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 4:31 hod. do 4:56 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 5:20 hod. do 5:44 hod. 
(neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 5:45 hod. do 6:10 hod., od 6:40 hod. do 7:05 hod., od 
7:06 hod. do 7:15 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 7:20 hod. do 7:45 hod. (neplatí 
pro období školních prázdnin), od 7:55 hod. do 8:20 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), 
od 8:48 hod. do 8:49 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 8:50 hod. do 9:15 hod., od 
9:48 hod. do 9:49 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních prázdnin), od 9:50 hod. do 10:15 
hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 10:45 hod. do 11:10 hod., od 11:50 hod. do 12:15 
hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 12:48 hod. do 13:13 hod. (neplatí pro období 
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vánočních školních prázdnin), od 13:48 hod. do 13:49 hod. (neplatí pro období školních prázdnin), od 13:50 
hod. do 14:15 hod., od 14:48 hod. do 14:54 hod. (neplatí pro období hlavních a vánočních školních 
prázdnin), od 14:55 hod. do 15:20 hod., od 15:48 hod. do 16:13 hod., od 16:14 hod. do 16:15 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 16:55 hod. do 17:20 hod., od 17:45 hod. do 18:15 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 19:15 hod. do 19:40 hod., od 19:55 hod. do 20:20 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin); 

 v soboty: 
od 7:39 hod. do 7:54 hod. (platí jen v období od 29.5. do 30.9.), od 7:55 hod. do 8:20 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 9:50 hod. do 10:15 hod. (neplatí pro období vánočních 
školních prázdnin), od 11:55 hod. do 12:20 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 13:50 
hod. do 14:15 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 15:50 hod. do 16:15 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 17:50 hod. do 18:15 hod. (neplatí pro období vánočních 
školních prázdnin), od 18:54 hod. do 19:19 hod. (platí jen v období od 29.5. do 30.9.); 

 v neděle: 
od 7:39 hod. do 7:54 hod. (platí jen v období od 29.5. do 30.9.), od 7:55 hod. do 8:20 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 11:55 hod. do 12:20 hod. (neplatí pro období vánočních 
školních prázdnin), od 13:50 hod. do 14:15 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 15:50 
hod. do 16:15 hod. (neplatí pro období vánočních školních prázdnin), od 17:50 hod. do 18:15 hod. (neplatí 
pro období vánočních školních prázdnin), od 18:54 hod. do 19:19 hod. (platí jen v období od 29.5. do 30.9.); 

 ve státem uznané svátky: 
od 7:39 hod. do 8:12 hod. (platí jen v období od 29.5. do 30.9.), od 18:54 hod. do 19:19 hod. (platí jen 
v období od 29.5. do 30.9.); 

o ze zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. do zastávky Mohelnice,,aut.st. se nesmí přepravovat 
cestující v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Moravská 
Třebová,,aut.nádr.): 

 v pracovní dny: 
od 4:09 hod. do 4:59 hod., od 5:39 hod. do 7:25 hod., od 9:19 hod. do 10:09 hod., od 11:58 hod. do 12:48 
hod., od 14:00 hod. do 14:50 hod., od 16:00 hod. do 16:50 hod.; 

 v neděle: 
od 19:03 hod. do 19:53 hod.; 

o v úseku Mohelnice,,aut.st. – Litovel,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní 
zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze 
zastávky Mohelnice,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Mohelnice,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
od 4:38 hod. do 5:28 hod., od 6:30 hod. do 7:28 hod., od 10:10 hod. do 11:00 hod., od 11:40 hod. do 12:30 
hod., od 12:40 hod. do 13:30 hod., od 14:00 hod. do 14:50 hod.; 

o ze zastávky Litovel,,aut.st. do zastávky Litovel,,Palackého se nesmí přepravovat cestující v následující 
časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Litovel,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
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od 3:30 hod. do 16:30 hod., od 16:39 hod. do 17:40 hod., od 17:50 hod. do 19:40 hod., od 20:10 hod. do 
22:45 hod.; 

 v soboty: 
od 5:10 hod. do 6:00 hod., od 6:20 hod. do 7:10 hod., od 7:30 hod. do 8:52 hod., od 10:30 hod. do 11:20 
hod., od 12:35 hod. do 14:28 hod., od 16:00 hod. do 17:30 hod., od 17:50 hod. do 19:25 hod.; 

 v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 5:10 hod. do 6:00 hod., od 6:20 hod. do 7:10 hod., od 7:30 hod. do 8:52 hod., od 10:30 hod. do 11:20 
hod., od 12:35 hod. do 13:45 hod., od 16:00 hod. do 19:25 hod.; 

o v úseku Litovel,,aut.st. – Olomouc,,Tržnice plocha se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Litovel,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Litovel,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
od 3:30 hod. do 4:20 hod., od 4:55 hod. do 8:20 hod., od 10:00 hod. do 10:50 hod., od 12:30 hod. do 15:25 
hod.; 

 v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 10:25 hod. do 11:15 hod.; 

o v úseku Olomouc,,Pionýrská – Přerov,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Olomouc,,aut.nádr., pokud budou některé spoje vedeny ze zastávky Olomouc,, Pionýrská, 
platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Olomouc,,aut.nádr.): 

 v pracovní dny a v soboty: 
od 3:32 hod. do 23:28 hod.; 

 v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 4:10 hod. do 5:15 hod., od 5:47 hod. do 23:28 hod.; 

o v úseku Olomouc,,Tržnice plocha – Prostějov,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Olomouc,,Tržnice plocha, pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak 
platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Olomouc,,Tržnice plocha): 

 v pracovní dny: 
od 4:35 hod. do 7:15 hod., od 7:25 hod. do 9:00 hod., od 10:55 hod. do 11:45 hod., od 12:25 hod. do 15:55 
hod., od 16:10 hod. do 19:05 hod., od 19:30 hod. do 20:20 hod.; 

o v úseku Prostějov,,aut.st. – Přerov,,aut.st. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní 
zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze 
zastávky Prostějov,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny ze zastávky Prostějov,,Olomoucká, 
platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Prostějov,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
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od 3:55 hod. do 4:45 hod., od 4:56 hod. do 6:50 hod., od 8:15 hod. do 9:05 hod., od 9:30 hod. do 10:20 
hod., od 10:55 hod. do 11:45 hod., od 12:10 hod. do 13:05 hod., od 13:50 hod. do 15:05 hod., od 16:15 
hod. do 17:05 hod., od 18:00 hod. do 18:50 hod., od 19:45 hod. do 20:35 hod.; 

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 7:10 hod. do 8:00 hod., od 10:10 hod. do 11:00 hod., od 13:50 hod. do 14:40 hod., od 16:50 hod. do 
17:40 hod., od 19:50 hod. do 20:40 hod.; 

o v úseku Přerov,,aut.st. – Hulín,,nám. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní 
zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze 
zastávky Přerov,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Přerov,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
od 3:27 hod. do 5:04 hod., od 5:10 hod. do 8:10 hod., od 8:52 hod. do 10:10 hod., od 10:52 hod. do 18:10 
hod., od 18:38 hod. do 20:10 hod., od 20:52 hod. do 23:55 hod.; 

 v soboty: 
od 3:27 hod. do 5:04 hod., od 5:10 hod. do 6:32 hod., od 6:52 hod. do 8:10 hod., od 8:52 hod. do 10:10 
hod., od 10:52 hod. do 12:10 hod., od 12:52 hod. do 14:10 hod., od 14:52 hod. do 16:10 hod., od 16:52 
hod. do 18:10 hod., od 18:38 hod. do 20:10 hod., od 20:52 hod. do 23:55 hod.; 

 v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 4:14 hod. do 5:04 hod., od 5:10 hod. do 6:00 hod., od 6:52 hod. do 8:10 hod., od 8:52 hod. do 10:10 
hod., od 10:52 hod. do 12:10 hod., od 12:52 hod. do 14:10 hod., od 14:52 hod. do 18:10 hod., od 18:38 
hod. do 20:10 hod., od 20:52 hod. do 23:55 hod.; 

o ze zastávky Prostějov,,aut.st. do zastávky Kojetín,,nám. se nesmí přepravovat cestující v následující 
časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Prostějov,,aut.st.): 

 v pracovní dny: 
od 5:00 hod. do 6:35 hod., od 6:40 hod. do 7:30 hod., od 8:45 hod. do 9:35 hod., od 11:10 hod. do 12:00 
hod., od 13:45 hod. do 15:05 hod., od 16:20 hod. do 17:10 hod., od 17:20 hod. do 18:10 hod., od 18:15 
hod. do 19:05 hod.; 

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 5:45 hod. do 6:35 hod., od 8:45 hod. do 9:35 hod., od 13:45 hod. do 14:35 hod., od 17:20 hod. do 18:10 
hod.; 

o ze zastávky Kojetín,,nám. do zastávky Kroměříž,,Milíčovo nám. se nesmí přepravovat cestující 
v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Kojetín,,nám.):  

 v pracovní dny: 
od 6:25 hod. do 7:15 hod., od 7:27 hod. do 8:17 hod., od 9:21 hod. do 10:11 hod., od 11:17 hod. do 12:35 
hod., od 13:34 hod. do 15:41 hod., od 17:58 hod. do 18:48 hod;  

 v soboty, v neděle a ve státem uznané svátky: 
od 6:22 hod. do 7:12 hod., od 9:21 hod. do 10:11 hod., od 14:22 hod. do 15:12 hod., od 17:58 hod. do 18:48 
hod.; 
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o v úseku Kroměříž,,Milíčovo nám. – Zlín,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Kroměříž,,Milíčovo nám., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak 
platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Kroměříž,,Milíčovo nám.): 

 v pracovní dny: 
od 9:15 hod. do 14:35 hod., od 16:05 hod. do 17:30 hod., od 18:15 hod. do 20:00 hod., od 21:30 hod. do 
22:30 hod.; 

 v soboty: 
od 9:15 hod. do 11:20 hod., od 12:00 hod. do 13:50 hod., od 15:05 hod. do 16:05 hod., od 16:40 hod. do 
17:40 hod., od 18:10 hod. do 20:55 hod.; 

 v neděle: 
od 9:40 hod. do 11:45 hod., od 12:50 hod. do 13:50 hod., od 16:40 hod. do 17:40 hod., od 18:10 hod. do 
19:45 hod., od 19:55 hod. do 20:55 hod., od 22:15 hod. do 23:15 hod.; 

o ze zastávky Otrokovice,,žel.st. do zastávky Zlín,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující v následující 
časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Otrokovice,,žel.st.):  

 v pracovní dny: 
od 3:08 hod. do 4:08 hod., od 4:15 hod. do 9:05 hod., od 9:20 hod. do 11:13 hod., od 11:15 hod. do 19:07 
hod., od 19:16 hod. do 20:45 hod., od 21:25 hod. do 22:25 hod., od 23:33 hod. do 0:30 hod. následujícího 
dne; 

 v soboty a v neděle: 
od 4:15 hod. do 9:05 hod., od 9:20 do 11:13 hod., od 11:15 hod. do 13:05 hod., od 13:20 do 19:07 hod., od 
19:16 hod. do 20:45 hod., od 21:25 hod. do 22:25 hod., od 23:33 do 0:33 hod. následujícího dne; 

o v úseku Zlín,,aut.nádr. – Uherské Hradiště,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Zlín,,aut.nádr., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Zlín,,aut.nádr.): 

 v pracovní dny: 
od 5:00 hod. do 22:40 hod.; 

 v soboty: 
od 5:05 hod. do 14:50 hod., od 15:45 hod. do 16:45 hod., od 17:45 hod. do 18:45 hod., od 19:30 hod. do 
20:30 hod.; 

 v neděle: 
od 5:45 hod. do 10:30 hod., od 11:25 hod. do 12:55 hod., od 13:50 hod. do 14:50 hod., od 15:25 hod. do 
16:45 hod., od 17:45 hod. do 18:45 hod., od 19:30 hod. do 20:30 hod.; 

o v úseku Otrokovice,,žel.st. – Uherské Hradiště,,aut.nádr. se nesmí přepravovat cestující, jejichž 
nástupní i výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí 
pro odjezd ze zastávky Otrokovice,,žel.st., pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, 
tak platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Otrokovice,,žel.st.): 

 v pracovní dny: 
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od 6:10 hod. do 7:10 hod., od 8:05 hod. do 9:05 hod., od 18:35 hod. do 20:45 hod., od 22:05 hod. do 23:05 
hod.; 

 v soboty: 
od 6:30 hod. do 7:30 hod., od 11:45 hod. do 12:45 hod.; 

 v neděle: 
od 6:30 hod. do 7:30 hod., od 11:45 do 12:45 hod., od 15:45 hod. do 16:45 hod.; 

o v úseku Staré Město,,sokolovna – Kunovice,,Na Rynku se nesmí přepravovat cestující, jejichž nástupní 
i výstupní zastávka leží v uvedeném úseku, v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd 
ze zastávky Staré Město,,sokolovna, pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak 
platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Staré Město,,sokolovna): 

 v pracovní dny: 
od 4:40 hod. do 6:50 hod., od 21:00 hod. do 22:00 hod.; 

o ze zastávky Uherské Hradiště,,aut.nádr. do zastávky Kunovice,,Na Rynku se nesmí přepravovat 
cestující v následující časová období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Uherské 
Hradiště,,aut.nádr.):  

 v pracovní dny: 
od 4:20 hod. do 23:25 hod.; 

 v soboty: 
od 6:20 hod. do 10:30 hod., od 10:50 hod. do 11:50 hod., od 13:30 hod. do 17:25 hod., od 18:40 hod. do 
19:40 hod.; 

 v neděle: 
od 6:20 hod. do 9:35 hod., od 10:30 hod. do 11:50 hod., od 13:30 hod. do 14:30 hod., od 15:10 hod. do 
17:25 hod., od 17:40 hod. do 19:40 hod., od 20:15 hod. do 21:15 hod.; 

2) Podmínky omezující provoz linky uvedené v bodě 1) pro následující úseky: 
v úseku ze zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. do zastávky Svitavy,,aut.nádr., 
v úseku ze zastávky Svitavy,,aut.nádr. do zastávky Litomyšl,,aut.nádr., 
v úseku ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr. do zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr., 
v úseku ze zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. do zastávky Holice,,aut.nádr., 
v úseku Holice,,aut.nádr. – Hradec Králové,,Terminál HD, 
v úseku Hradec Králové,,Terminál HD – Holice,,aut.nádr., 
v úseku ze zastávky Holice,,aut.nádr. do zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr., 
v úseku ze zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. do zastávky Litomyšl,,aut.nádr., 
v úseku ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr. do zastávky Svitavy,,aut.nádr., 
v úseku ze zastávky Svitavy,,aut.nádr. do zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. 

neplatí v případě, že na dotčených spojích linky č. 721852 bude minimálně na všech relacích mezi 
zastávkami v úseku Moravská Třebová,,aut.nádr. – Hradec Králové,,terminál HD a Hradec 
Králové,,terminál HD  – Moravská Třebová,,aut.nádr. bez omezení uznáván integrovaný Tarif IDS IREDO 
stanovený Pardubickým krajem. Dopravce toto doloží při každém jednotlivém schvalování jízdního řádu 
č. 721852 (či jeho změny) tím, že v poznámkách tohoto jízdního řádu bude uveden text o uznávání 
integrovaného Tarifu IDS IREDO. 
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Další podmínky pro provoz dle § 12 odst. 4 písm. b) bodu 2. zákona o silniční dopravě: 

- ze zastávky Prostějov,,aut.st. do zastávky Prostějov,,Olomoucká se nepřepravují cestující, 
- ze zastávky Prostějov,,Olomoucká do zastávky Prostějov,,aut.st. se nepřepravují cestující, 
- ze zastávky Olomouc,,Pionýrská do zastávky Olomouc,,Tržnice plocha se nepřepravují cestující, 
- ze zastávky Olomouc,,Tržnice plocha do zastávky Olomouc,,Fakultní nem. se nepřepravují cestující, 
- zastávka Olomouc,,Pionýrská je obsluhována ve směru Brno – Praha, 
- zastávka Olomouc,,Fakultní nem. je obsluhována ve směru do Praha – Brno. 

Odůvodnění  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný dopravní úřad dle § 34 
odst. 1, § 11 odst. 1 zákona o silniční dopravě (dále jen „dopravní úřad“) obdržel dne 20.07.2021 dopisem 
č.j. JMK 107434/2021 žádost dopravce RETROBUS Prostějov, s.r.o., se sídlem č.p. 538, 783 47 Hněvotín, 
IČO: 10666206 (dále jen „dopravce“), o udělení licence k provozování linky veřejné linkové osobní dopravy 
vnitrostátní Veselí nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec Králové – Praha, tímto dnem bylo zahájeno 
správní řízení. 

Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je linková osobní doprava, která není v celém rozsahu provozovaná 
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, bylo rozhodnutí o vydání licence 
předmětem správního poplatku. Dopravní úřad zaslal v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), dopravci 
dopisem č.j. JMK 128012/2021 ze dne 01.09.2021 „Výzvu k zaplacení správního poplatku“, která byla 
dopravci doručena tentýž den. Dopravce uhradil dne 01.09.2021 na účet Jihomoravského kraje správní 
poplatek za vydání licence podle položky 34 bodu 1 písm. a) sazebníku zákona o správních poplatcích ve výši 
500 Kč. 

Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je linková osobní doprava bez smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících, vyžádal si dopravní úřad dle ust. § 13 odst. 1 zákona o silniční dopravě závazná 
stanoviska od Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství a od Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru dopravy. Tyto žádosti byly všem dotčeným 
úřadům doručeny dne 21.07.2021, čímž bylo dopravnímu úřadu známo, že od tohoto dne vedou zde 
uvedené dotčené úřady řízení o vydání závazného stanoviska. Dle ust. § 13 odst. 3 zákona o silniční dopravě 
vydá dotčený úřad závazné stanovisko do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel. Pokud dotčený úřad nevydá 
závazné stanovisko v této lhůtě platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko. V ust. § 149 odst. 3 správního 
řádu je uvedeno následující: „Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, 
v němž má být vydáno závazné stanovisko.“. Dopravní úřad tedy svým usnesením č.j. JMK 109208/2021 ze 
dne 22.07.2021 dle ust. § 149 odst. 3 správního řádu správní řízení přerušil, a to do dne doručení 
posledního ze závazných stanovisek dotčených úřadů dopravnímu úřadu, nejdéle však na dobu 30 dnů ode 
dne doručení žádosti dopravního úřadu dotčeným úřadům, protože dle ust. § 13 odst. 3 zákona o silniční 
dopravě, pokud dotčený úřad nevydá závazné stanovisko do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, platí, že 
bylo vydáno souhlasné stanovisko. Dopravci bylo toto usnesení doručeno dne 22.07.2021. Poslední ze 
závazných stanovisek dotčených úřadů Krajského úřadu Zlínského kraje, Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, Krajského úřadu Pardubického kraje, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Magistrátu Hlavního 
města Prahy bylo dopravnímu úřadu doručeno dne 20.08.2021 a současně tímto dnem uplynula lhůta 30 
dnů ode dne doručení žádosti dopravního úřadu č. j. JMK 108055/2021 ze dne 21.07.2021 o vydání 
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závazného stanoviska od těchto dotčených úřadů, čímž pominuly důvody přerušení  zde uvedeného 
správního řízení a správní řízení tímto ode dne 20.08.2021  pokračuje. O této skutečnosti dopravní úřad 
učinil záznam do spisu č.j. JMK 124266/2021 ze dne 23.08.2021 a dopravce o tom zpravil svým dopisem č.j. 
JMK 124273/2021 ze dne 23.08.2021, který mu byl doručen dne 23.08.2021. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen KÚ Zlínského kraje, ODSH) ve 
svém závazném stanovisku stanovil „Podmínky omezující provozování dopravy ve správním obvodu 
Zlínského kraje: Dopravce je povinen dodržovat všechna následující omezení rozsahu provozu linky ve 
správním obvodu Zlínského kraje mezi zastávkami v ZK: 
 
1. Ve směru Veselí nad Moravou – Praha:  
- úseku Kunovice,Na Rynku – Uherské Hradiště,aut.nádr. nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní 

a výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Kunovice,Na Rynku: 
 pracovní dny (v čase od-do): 4:05 - 23:30 
 sobota (v čase od-do): 5:00 - 9:30; 10:20 - 11:25; 12:25 - 13:25; 16:10 - 17:25; 
 neděle (v čase od-do): 5:00 - 6:30; 7:10 - 9:30; 10:20 - 11:25; 12:25 - 13:25; 14:35 - 15:50; 16:25 - 

18:10; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
802350 Uherské Hradiště-Strání,Květná ► 2, 52, 4, 18, 6, 14, 8, 10, 12 a 16 
802351 Uherské Hradiště-Uherský Brod ► 52, 2, 6, 56, 8, 252, 10 a 12  
802352 Uherské Hradiště-Vlčnov ► 6, 8, 26 a 16  
802355 Uherské Hradiště-Boršice u Blatnice ► 2, 4, 202, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 62, 204, 24, 212, 26, 
206, 28, 32, 36, 38, 208, 40, 42, 44, 48, 210, 50, 52 a 54  
802356 Staré Město-Uherské Hradiště-Uherský Brod ► 2, 4, 202, 8, 10, 12, 204, 14, 16, 18, 206, 20, 22, 
26, 208, 210, 28, 30 a 32  
802374 Kunovice-Uherské Hradiště-Jalubí ► 1, 43, 53, 5, 57, 19, 49, 55, 27, 39, 45 a 47  
802956 Uherské Hradiště-Veselí nad Moravou ► 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36 a 38  
822991 Luhačovice-Brno ► 1, 9, 11, 203, 201, 13 a 251  
824990 Valašské Klobouky-Uherské Hradiště-Brno ► 201 a 5 

- v úseku Kunovice,Na Rynku – Staré Město,sokolovna nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a 
výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Kunovice,Na Rynku: 
 pracovní dny (v čase od-do): 5:10 - 6:10; 8:50 - 9:50; 10:50 - 11:50; 17:20 - ;18:20 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
802356 Staré Město-Uherské Hradiště-Uherský Brod ► 14, 16 a 26  
802374 Kunovice-Uherské Hradiště-Jalubí ► 1 

- úseku Uherské Hradiště,aut.nádr. – Otrokovice,žel.st. nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a 
výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Uherské Hradiště,aut.nádr.: 
 pracovní dny (v čase od-do): 5:35 - 7:40; 10:00 - 11:00; 14:15 - 15:15; 21:10 - 22:10; 
 sobota, neděle (v čase od-do): 5:10 - 6:10; 16:30 - 17:30; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
802170 Uherské Hradiště-Otrokovice-Zlín ► 5 a 31  
802185 Uherské Hradiště-Otrokovice-Zlín ► 201, 17, 23, 29 a 209 
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- v úseku Uherské Hradiště,aut.nádr. – Zlín,aut.nádr. nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a 
výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Uherské Hradiště,aut.nádr.: 
 pracovní dny (v čase od-do): 3:35 - 21:00; 
 sobota, neděle (v čase od-do): 4:30 - 9:35; 10:10 - 15:05; 16:00 - 17:30; 18:40 - 19:45; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
802170 Uherské Hradiště-Otrokovice-Zlín ► 1, 7, 9, 11, 35, 13, 201, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 a 37  
802180 Uherské Hradiště-Zlín ► 205, 3, 5, 7, 201, 9, 11, 171, 71, 13, 17, 203, 19, 207, 21, 23, 211, 27, 
29, 31, 217, 35, 37, 39, 209, 41, 43, 213 a 33  
802185 Uherské Hradiště-Otrokovice-Zlín ► 1, 7, 201, 19, 203, 25, 205, 27, 37 a 43  
823180 Zlín-Uherské Hradiště ► 272, 274 a 276  
823992 Zlín-Uherské Hradiště-Brno ► 202, 2, 204, 206, 4, 208, 6, 10, 210, 12 a 212 

- v úseku Zlín – Otrokovice nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a výstupní zastávka leží na 
této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze zastávky Zlín: 
 pracovní dny (v čase od-do): 2:38 - 5:16; 5:23 - 8:15; 8:30 - 10:18; 10:31 - 12:14; 12:24 - 19:54; 20:10 - 

21:50; 22:34 - 23:34; 
 sobota (v čase od-do): 2:38 - 4:27; 5:23 - 8:15; 8:30 - 10:18; 10:31 - 12:14; 12:24 - 19:54; 20:10 - 

21:50; 
 neděle (v čase od-do): 2:38 - 3:38; 3:54 - 4:54; 5:23 - 8:15; 8:30 - 10:18; 10:31 - 12:14; 12:24 - 19:54; 

20:10 - 21:50; 22:34 - 23:34; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
Trať 331 ►14250, 14200, 14202, 14204, 14206, 14208, 14210, 14212, 14254, 14214, 14216, 14256, 
14258, 14218, 14260, 14220, 14222, 14262, 14224, 14226, 14228, 14264, 14230, 14232, 14234, 4242, 
14268, 14236, 14270, 14238 a 14240 

- v úseku Zlín,aut.nádr. – Kroměříž,Milíčovo nám. nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a 
výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Zlín,aut.nádr.: 
 pracovní dny (v čase od-do): 4:35 - 8:15; 9:25 - 10:25; 11:35 - 12:35; 13:15 - 14:15; 14:35 - 15:35; 

17:25 - 18:25; 
 sobota (v čase od-do): 5:00 - 6:55; 7:15 - 10:15; 11:10 - 12:10; 13:15 - 14:15; 15:30 - 16:30; 
 neděle (v čase od-do): 5:55 - 9:15; 11:10 - 12:10; 13:15 - 14:15; 14:45 - 16:30; 18:00 - 19:00; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
823931 Zlín-Holešov-Kroměříž-Prostějov ►5, 201, 15 a 203  
823953 Bystřice p. Host./Zlín-Kroměříž-Brno ►1, 201, 3, 5, 203, 205, 7, 207, 11 a 209  
823955 Zlín-Kroměříž-Brno ► 201 a 203  
824952 Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno ► 1, 201, 3 a 5  
824953 Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno ► 251 

 
2. ve směru Praha – Veselí nad Moravou  
- v úseku Kroměříž,Milíčovo nám. – Zlín,aut.nádr. nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a 

výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Kroměříž,Milíčovo nám.: 
 pracovní dny (v čase od-do): 9:15 - 14:35; 16:05 - 17:30; 18:15 - 20:00; 21:30 - 22:30; 
 sobota (v čase od-do): 9:15 - 11:20; 12:00 - 13:50; 15:05 - 16:05; 16:40 - 17:40; 18:10 - 20:55; 
 neděle (v čase od-do): 9:40 - 11:45; 12:50 - 13:50; 16:40 - 17:40; 18:10 - 19:45; 19:55 - 20:55; 22:15 - 

23:15; 
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Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
823931 Zlín-Holešov-Kroměříž-Prostějov ► 202, 14, 204 a 22  
823953 Bystřice p. Host./Zlín-Kroměříž-Brno ►2, 202, 4, 6, 204, 206, 8, 10, 208, 12 a 210  
823955 Zlín-Kroměříž-Brno ► 2, 202, 204, 206, 208 a 4  
824952 Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno ► 202  
824953 Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno ► 252 a 254  
824955 Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno ► 272, 52 a 54 
- v úseku Otrokovice – Zlín nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a výstupní zastávka leží na 

této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze zastávky Otrokovice: 
 pracovní dny (v čase od-do): 3:08 - 4:08; 4:15 - 9:05; 9:20 - 11:13; 11:15 - 19:07; 19:16 - 20:45; 21:25 - 

22:25; 23:33 - 0:30; 
 sobota, neděle (v čase od-do): 4:15 - 9:05; 9:20 - 11:13; 11:15 - 13:05; 13:20 - 19:07; 19:16 - 20:45; 

21:25 - 22:25; 23:33 - 0:33; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
Trať 331 ►1650, 14201, 14203, 14207, 14209, 14211, 14213, 14251, 14215, 14253, 14217, 14255, 
14219, 14221, 14223, 14257, 14225, 14259, 14229, 14231, 14261, 14233, 14263, 14235, 14265, 14267, 
14237, 14269, 14239, 14271, 14241 a 14243 

- v úseku Zlín,aut.nádr. – Uherské Hradiště,aut.nádr. nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a 
výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Zlín,aut.nádr.: 
 pracovní dny (v čase od-do): 5:00 - 22:40; 
 sobota (v čase od-do): 5:05 - 14:50; 15:45 - 16:45; 17:45 - 18:45; 19:30 - 20:30; 
 neděle (v čase od-do): 5:45 - 10:30; 11:25 - 12:55; 13:50 - 14:50; 15:25 - 16:45; 17:45 - 18:45; 19:30 - 

20:30; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
802170 Uherské Hradiště-Otrokovice-Zlín ► 8, 14, 16, 18, 22, 36, 24, 26, 28, 30 a 38  
802180 Uherské Hradiště-Zlín ► 4, 6, 10, 12, 212, 14, 202, 16, 18, 214, 216, 20, 22, 24, 26, 28, 206, 30, 
34, 36, 38, 218, 40, 42, 208, 46, 210 a 50  
802185 Uherské Hradiště-Otrokovice-Zlín ► 202, 14, 204, 16, 18, 208, 24, 32, 34, 212 a 46  
823180 Uherské Hradiště-Zlín ► 271, 71, 273 a 73  
823992 Zlín-Uherské Hradiště-Brno ► 201, 1, 203, 3, 205, 207, 209, 5, 7, 211, 213 a 11  
824993 Zlín-Uherské Hradiště-Brno ► 1 a 201 

- úseku Otrokovice,žel.st. – Uherské Hradiště,aut.nádr. nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a 
výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Otrokovice,žel.st.: 
 pracovní dny (v čase od-do): 6:10 - 7:10; 8:05 - 9:05; 18:35 - 20:45; 22:05 - 23:05; 
 sobota (v čase od-do): 6:30 - 7:30; 11:45 - 12:45; 
 neděle (v čase od-do): 6:30 - 7:30; 11:45 - 12:45; 15:45 - 16:45; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
802170 Uherské Hradiště-Otrokovice-Zlín ► 6, 12, 38 a 34  
802185 Uherské Hradiště-Otrokovice-Zlín ► 202, 208, 40, 212, 210 a 44 

- v úseku Staré Město,sokolovna – Kunovice,Na Rynku nesmí být přepravováni cestující, jejichž nástupní a 
výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro odjezd ze 
zastávky Staré Město,sokolovna: 
 pracovní dny (v čase od-do): 4:40 - 6:50; 21:00 - 22:00; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
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802374 Kunovice-Uherské Hradiště-Jalubí ► 6, 12 a 56 
- v úseku Uherské Hradiště,aut.nádr. – Kunovice,Na Rynku nesmí být přepravováni cestující, jejichž 

nástupní a výstupní zastávka leží na této trase, v následujícím časovém období – uvedený čas platí pro 
odjezd ze zastávky Uherské Hradiště,aut.nádr.: 
 pracovní dny (v čase od-do): 4:20 - 23:25; 
 sobota (v čase od-do): 6:20 - 10:30; 10:50 - 11:50; 13:30 - 17:25; 18:40 - 19:40; 
 neděle (v čase od-do): 6:20 - 9:35; 10:30 - 11:50; 13:30 - 14:30; 15:10 - 17:25; 17:40 - 19:40; 20:15 - 

21:15; 
Spojení je zajištěno smluvními spoji linky: 
802350 Uherské Hradiště-Strání,Květná ► 1, 17, 3, 5, 7, 13, 9, 51, 11 a 15  
802351 Uherské Hradiště-Uherský Brod ► 3, 5, 251, 7, 109, 9, 253 a 11  
802352 Uherské Hradiště-Vlčnov ► 3, 27, 7, 13, 15, 17, 19 a 23  
802355 Uherské Hradiště-Boršice u Blatnice ► 3, 5, 61, 201, 11, 13, 211, 15, 203, 17, 19, 21, 25, 205, 
27, 29, 31, 33, 35, 207, 37, 39, 41, 43, 45, 209, 47 a 49  
802356 Staré Město-Uherské Hradiště-Uherský Brod ► 1, 3, 103, 9, 201, 11, 203, 13, 205, 15, 17, 19, 
21, 207, 23, 25, 209, 27, 211, 29, 31 a 33  
802374 Kunovice-Uherské Hradiště-Jalubí ► 50, 6, 4, 58, 10, 12, 14, 52, 24, 54, 36 a 56  
802956 Uherské Hradiště-Veselí nad Moravou ► 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 25, 29, 31, 
33, 35 a 37  
822991 Luhačovice-Brno ► 2, 4, 10, 6, 12, 204, 202 a 14  
804351 Uherské Hradiště-Uherský Brod ► 71 a 271  
824990 Valašské Klobouky-Brno ► 208. 

Časové omezení je stanoveno 30 minut před a 30 minut po časovém údaji spoje, který je provozován na 
základě uzavřených Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 
Své stanovisko KÚ Zlínského kraje, ODSH odůvodnil následovně: „Při vydání stanoviska vycházel dotčený 
úřad ze žádosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy č. j. JMK 108055/2021 ze dne 
21.7.2021 a z ustanovení § 13 zákona o silniční dopravě. Dotčený úřad si pro účely vydání závazného 
stanoviska vyžádal dle ust. § 17a odst. 1 písm. c) zákona o silniční dopravě vyjádření právnické osoby 
založené pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 
tj. společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Vyjádření společnosti Koordinátor veřejné 
dopravy Zlínského kraje, s.r.o. dotčený úřad obdržel dne 10.8.2021. Vyjádření společnosti Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. bylo pro dotčený úřad podkladem pro vymezení dalších podmínek 
omezujících provozování dopravy ve správním obvodu Zlínského kraje. Dotčený dopravní úřad posoudil 
dopad této linky na již existující spoje veřejné drážní a veřejné linkové dopravy a došel k závěru, že 
posuzovaná doprava by byla nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky ve 
správním obvodu Zlínského kraje veřejnou osobní dopravou provozovanou na základě smlouvy o veřejných 
službách a měla by negativní ekonomické dopady na tuto dopravu. Z toho důvodu dotčený dopravní úřad 
požaduje stanovení časového omezení v časovém úseku 30 minut před a 30 minut po časovém údaji spoje 
dotované linkové osobní dopravy. Dotčený dopravní úřad sjednotil ochranné časové omezení pro všechny 
dny v týdnu a dále konstatuje, že tento časový interval považuje za dostatečný pro ochranu spojů 
provozovaných pod níže uvedenými smlouvami o veřejných službách v přepravě cestujících tak, aby 
nedocházelo k nadbytečnosti a současně k negativním ekonomickým dopadům, spočívajícím zejména v 
navýšení nákladů na provozování dopravy nebo ve snížení tržeb z dopravy plynoucích. Ve vyjmenovaných 
úsecích je veřejná doprava zajištěna vysokou frekvencí dotovaných spojů, jež jsou vyjmenovány výše. 
Dotčený dopravní úřad uvádí, že při stanovení časových omezení pro provoz linky postupoval jen v 
nezbytné míře a rozsahu. Každé časové omezení je podloženo uvedením existujícího spoje dotované 
dopravy. Dotčený dopravní úřad dále upozorňuje, že dotovaná veřejná linková doprava je na základě níže 
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uvedených Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících vedena i ve správním obvodu Jihomoravského 
kraje a kraje Olomouckého. Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. vypsal návrh omezujících 
podmínek i pro spoje, které přesahují hranice těchto krajů, nicméně jsou nadále plně v závazku Zlínského 
kraje. Dotčený dopravní úřad tak doporučuje vložení omezujících podmínek i v úsecích Veselí nad Moravou 
– Uherské Hradiště a Zlín – Prostějov, včetně opačného směru jízdy tak, jak je navrhuje Koordinátor veřejné 
dopravy Zlínského kraje s.r.o. Vyjádření Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. připojuje 
dotčený dopravní úřad jako přílohu tohoto vyjádření. Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. 
dále ve svém vyjádření, jakožto pověřený zástupce objednatele ve Zlínském kraji, deklaroval, že uvedené 
spoje, na které se vztahuje ochranná doba, jsou provozovány na základě uvedených Smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících. Dotčený dopravní úřad přikládá čísla Smluv o veřejných službách, na 
základě kterých jsou zajištěny přepravní potřeby ve správním obvodu Zlínského kraje. Všechny uvedené 
Smlouvy jsou veřejně přístupné na webovém portálu smlouvy.gov.cz. 
- SMLOUVA č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 

LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřená dne 28.01.2020 mezi Zlínským 
krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín ve znění dodatků. 

- SMLOUVA č. D/0187/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 
LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřená dne 28.01.2020 mezi Zlínským 
krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Valašské Klobouky ve znění dodatků. 

- SMLOUVA č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 
LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřená dne 28.01.2020 mezi Zlínským 
krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Uherské Hradiště ve znění dodatků. 

- SMLOUVA č. D/0806/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ 
OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřená mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A ve 
znění dodatků. 

Vzhledem k tomu, že součástí výše uvedených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné 
linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Zlínského kraje pro 
období od roku 2021 do roku 2030 uzavřených s uvedenými dopravci není úplný výčet linek, jež jsou 
provozovány na základě těchto smluv, vyhotovil Zlínský kraj, jakožto objednatel veřejných služeb v přepravě 
cestujících ve Zlínském kraji, potvrzení, ve kterých je uveden seznam linek, které jsou provozovány na 
základě dané Smlouvy. Dotčený dopravní úřad má tyto potvrzení Zlínského kraje k dispozici a přikládá je 
jako přílohy tohoto stanoviska. Dále dotčený dopravní úřad uvádí, že je na ně možné nahlédnout způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webu Zlínského kraje, odkaz: https://www.kr-zlinsky.cz/potvrzeni-
objednatele-verejnych-sluzeb-cl-5264.html. Rozsah dopravního výkonu provozovaného na základě smluv o 
veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě je přílohou č. 1 výše uvedených 
smluv a je možné na tento rozsah nahlédnout přes veřejně přístupný registr smluv, odkaz: smlouvy.gov.cz. 
S přihlédnutím k obsahu tohoto vyjádření dospěl dotčený úřad k závěru, že při splnění výše uvedených 
podmínek ve správním obvodu Zlínského kraje není dán důvod pro neudělení licence k provozování 
předmětné linky dle ust. § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě.“. 
Toto zdůvodnění považuje dopravní úřad za relevantní a dostatečné a přejímá jej do svého odůvodnění 
rozhodnutí. Dopravní úřad prověřil souběhy vedení linky č. 721852 s výše uvedenými spoji veřejné linkové 
osobní dopravy a veřejné drážní osobní dopravy provozovanými pod následujícími smlouvami o veřejných 
službách v přepravě cestujících uveřejněnými v Registru smluv: 
- SMLOUVA č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 

LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

https://www.kr-zlinsky.cz/potvrzeni-objednatele-verejnych-sluzeb-cl-5264.html
https://www.kr-zlinsky.cz/potvrzeni-objednatele-verejnych-sluzeb-cl-5264.html
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ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřená dne 28.01.2020 mezi Zlínským 
krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných 
služeb, 

- SMLOUVA č. D/0187/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 
LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřená dne 28.01.2020 mezi Zlínským 
krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Valašské Klobouky, ve znění dodatků, včetně 
Potvrzení objednatele veřejných služeb, 

- SMLOUVA č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 
LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřená dne 28.01.2020 mezi Zlínským 
krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Uherské Hradiště, ve znění dodatků, včetně 
Potvrzení objednatele veřejných služeb, 

- SMLOUVA č. D/0806/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ 
OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřená mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A, ve 
znění dodatků. 

Jízdní řády souběžných linek veřejné linkové osobní dopravy uvedených výše ve stanovisku KÚ Zlínského 
kraje, ODSH jsou zveřejněny v celostátním informačním systému o jízdních řádech (dále jen „CISJŘ“) a jízdní 
řády souběžné veřejné drážní osobní dopravy jsou uvedeny internetových stránkách Správy železnic, státní 
organizace. Dopravní úřad vzal na vědomí princip dotčeného úřadu pro tvorbu ochranného časového 
pásma dotovaných spojů, tj. 30 min. před a 30 min. po časovém údaji dotovaného spoje, který považuje s 
ohledem na shora uvedené odůvodnění KÚ Zlínského kraje, ODSH za dostatečné pro ochranu před 
negativními ekonomickými dopady spočívajícími zejména v navýšení nákladů na provozování dopravy nebo 
ve snížení tržeb z dopravy plynoucích tak, jak uvádí ust. § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě. Mimo tyto 
časové intervaly tedy dopravce může na projednávané lince 721852 nabízet své přepravní služby jako 
benefit pro cestující nad rámec spojů dopravní obslužnosti zajišťovaných Zlínským kraje a jak je 
v odůvodnění stanoviska uvedeno, při stanovení časových omezení pro provoz linky 721852 postupoval KÚ 
Zlínského kraje, ODSH jen v nezbytné míře a rozsahu. Pro některé mezizástávkové úseky jsou časové 
intervaly stanoveny jen pro pracovní dny, obecně potom platí, že v žádném mezizastávkovém úseku, na něž 
se vztahují omezující podmínky stanovené tímto dotčeným úřadem, nejsou časová omezení pro státem 
uznané svátky. Dopravní úřad rovněž prověřil výše uvedené smlouvy v Registru smluv, především pak jejich 
platnost a sjednaný rozsah plnění veřejných služeb v přepravě cestujících (rozsah vždy uveden v příloze 
příslušné smlouvy + v Potvrzení objednatele veřejných služeb pro každou smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě). Platnost všech smluv o veřejných službách v 
přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě je sjednána smluvními stranami do 31.12.2029.  
Platnost SMLOUVY č. D/0806/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 
DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřené mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A, 
ve znění dodatků, je sjednána do konce platnosti jízdního řádu 2022/2023, což dopravní úřad zohlednil 
v souladu s ust. § 12 odst. 6 písm. c) zákona o silniční dopravě při stanovení doby platnosti licence 
k provozování linky č. 721852 (viz níže odůvodnění doby platnosti licence). Na základě shora uvedených 
skutečností stanovil dopravní úřad ve výroku tohoto rozhodnutí bod 1) „Dalších podmínek pro provoz dle § 
12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ a k jednotlivým částem těchto podmínek omezujících provoz 
linky č. 721852 přejatých ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH připojuje dopravní úřad následující údaje 
odůvodňující oprávněnost jejich stanovení v tomto rozhodnutí: 
1. v úseku ze zastávky Kunovice,,Na Rynku do zastávky Uherské Hradiště,,aut.nádr. byly podmínky omezení 

provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Kunovice,,Na Rynku – Uherské 
Hradiště,,aut.nádr. linkami č. 802350, 802351, 802352, 802355, 802356, 802374, 802956 a 822991  
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provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 
28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Uherské Hradiště, ve 
znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb  a dále linkou č. 824990 provozovanou na 
základě SMLOUVY č. D/0187/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 
LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským 
krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Valašské Klobouky, ve znění dodatků, včetně 
Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou zcela přejata ze stanoviska KÚ 
Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska v části pro úsek Kunovice,Na Rynku 
– Uherské Hradiště,aut.nádr., 

2. v úseku Kunovice,,Na Rynku – Staré Město,,sokolovna byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Kunovice,,Na Rynku – Staré Město,,sokolovna linkami č. 
802356 spoji 14, 16 a 28 (čísla smluvních spojů jsou kromě spoje č. 26 přejata ze stanoviska KÚ Zlínského 
kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska v části pro úsek Kunovice,,Na Rynku – Staré 
Město,,sokolovna; spoj č. 26 byl dopravním úřadem nahrazen s ohledem na platný jízdní řád linky č. 
802356 spojem č. 28, neboť spoj č. 26 na rozdíl od spoje č. 28 není dle jízdního řádu veden do zastávky 
Staré Město,,sokolovna, časový interval omezující provozování projednávané linky č. 721852 v tomto 
mezizastávkovém úseku stanovený ve výše citovaném stanovisku rovněž odpovídá časovým údajům 
spoje č. 28) a linkou č. 802374 spojem 1 (číslo smluvního spoje je přejato ze stanoviska KÚ Zlínského 
kraje, ODSH) provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V 
PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO 
ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 
uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Uherské 
Hradiště, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb, 

3. v úseku Uherské Hradiště,,aut.nádr. – Otrokovice,,žel.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Uherské Hradiště,,aut.nádr. – Otrokovice,,žel.st. linkami č. 
802170 a 802185 provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V 
PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO 
ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 
uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Uherské 
Hradiště, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou 
zcela přejata ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska 
v části pro úsek Uherské Hradiště,,aut.nádr. – Otrokovice,,žel.st., 

4. v úseku Uherské Hradiště,,aut.nádr. – Zlín,,aut.nádr. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Uherské Hradiště,,aut.nádr. – Zlín,,aut.nádr. linkami č. 
802170, 802180 a 802185  provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH 
SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ 
STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO 
ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast 
Uherské Hradiště, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb a linkami č. 823180 
a 823992 provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V 
PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO 
ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 
uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín, ve znění dodatků 
včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou zcela přejata ze stanoviska KÚ 
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Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska v části pro úsek Uherské 
Hradiště,,aut.nádr. – Zlín,,aut.nádr., 

5. v úseku ze zastávky Zlín,,aut.nádr. do zastávky Otrokovice,,žel.st. byly podmínky omezení provozu linky 
č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Zlín – Otrokovice vlaky na trati č. 331 (čísla vlaků 
jsou zcela přejata ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska 
v části pro úsek Zlín – Otrokovice) provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0806/2019/DOP O 
VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřené mezi 
Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A, ve znění dodatků, 

6. v úseku Zlín,,aut.nádr. – Kroměříž,,Milíčovo nám. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Zlín,,aut.nádr. – Kroměříž,,Milíčovo nám. linkami č. 823931, 
823953 a 823955 provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V 
PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO 
ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 
uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín, ve znění 
dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb a linkami č. 824952 a 824953 provozovanými na 
základě SMLOUVY č. D/0187/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ 
LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským 
krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Valašské Klobouky, ve znění dodatků, včetně 
Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou zcela přejata ze stanoviska KÚ 
Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska v části pro úsek Zlín,,aut.nádr. – 
Kroměříž,,Milíčovo nám., 

7.  v úseku Kroměříž,,Milíčovo nám. – Zlín,,aut.nádr. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Kroměříž,,Milíčovo nám. – Zlín,,aut.nádr. linkami č. 823931, 
823953 a 823955  provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V 
PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO 
ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 
uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín, ve znění 
dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb a linkami č. 824952, 824953 a 824955  
provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0187/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 
28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Valašské Klobouky, ve 
znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou zcela přejata 
ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska v části pro úsek 
Kroměříž,,Milíčovo nám. – Zlín,,aut.nádr., 

8. v úseku ze zastávky Otrokovice,,žel.st. do zastávky Zlín,,aut.nádr. byly podmínky omezení provozu linky 
č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Otrokovice – Zlín vlaky na trati č. 331 (čísla vlaků 
jsou zcela přejata ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska 
v části pro úsek Otrokovice – Zlín) provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0806/2019/DOP O 
VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřené mezi 
Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A, ve znění dodatků, 

9. v úseku Zlín,,aut.nádr. – Uherské Hradiště,,aut.nádr. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Zlín,,aut.nádr. – Uherské Hradiště,,aut.nádr. linkami č. 
802170, 802180, 802185 a 824993 provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0186/2020/DOP O 
VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K 
ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD 
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ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské 
Hradiště a.s. pro oblast Uherské Hradiště, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných 
služeb a linkami č. 823180 a 823992 provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0188/2020/DOP O 
VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K 
ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD 
ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro 
oblast Zlín, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou 
zcela přejata ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska 
v části pro úsek Zlín,,aut.nádr. – Uherské Hradiště,,aut.nádr., 

10. v úseku Otrokovice,,žel.st. – Uherské Hradiště,,aut.nádr. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Otrokovice,,žel.st. – Uherské Hradiště,,aut.nádr. linkami č. 
802170 a 802185 provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V 
PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO 
ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 
uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Uherské 
Hradiště, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou 
zcela přejata ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska 
v části pro úsek Otrokovice,,žel.st. – Uherské Hradiště,,aut.nádr., 

11. v úseku Staré Město,,sokolovna – Kunovice,,Na Rynku byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Staré Město,,sokolovna – Kunovice,,Na Rynku linkou č. 
802374 provozovanou na základě SMLOUVY č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 
28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Uherské Hradiště, ve 
znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou zcela přejata 
ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska v části pro úsek 
Staré Město,,sokolovna – Kunovice,,Na Rynku, 

12. v úseku ze zastávky Uherské Hradiště,,aut.nádr. do zastávky Kunovice,,Na Rynku byly podmínky omezení 
provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku Uherské Hradiště,,aut.nádr. – 
Kunovice,,Na Rynku linkami č. 802350, 802351, 802352, 802355, 802356, 802374, 802956 a 822991 
provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0186/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 
28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Uherské Hradiště, ve 
znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb a linkami č. 804351 a 824990 
provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0187/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 
28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro oblast Valašské Klobouky, ve 
znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb; čísla smluvních spojů jsou zcela přejata 
ze stanoviska KÚ Zlínského kraje, ODSH a jsou uvedena výše v citaci tohoto stanoviska v části pro úsek 
Uherské Hradiště,,aut.nádr. – Kunovice,,Na Rynku. 

Dopravní úřad při stanovení podmínek omezujících provozování linky č. 721852 v bodě 1) „Dalších 
podmínek pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ vycházel z údajů obsažených 
ve stanovisku KÚ Zlínského kraje, ODSH a jednotlivé mezizastávkové úseky a časové intervaly zcela přejal do 
svého rozhodnutí. K doporučení KÚ Zlínského kraje, ODSH v odůvodnění stanoviska vložit do projednávané 
licence omezující podmínky pro úseky Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště a Zlín – Prostějov, které 
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vychází z vyjádření Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o., dopravní úřad uvádí následující. 
Tyto omezující podmínky v licenci stanoveny nejsou, neboť nebyly ze KÚ Zlínského kraje, ODSH ve 
stanovisku v části vymezených mezizastávkových úseků s vytyčenými časovými intervaly, kdy nesmí být 
projednávaná linka č. 721852 provozována, uvedeny a jedná se pouze o doporučení uvedené v odůvodnění 
stanoviska tohoto dotčeného úřadu, které dopravní úřad bere na vědomí, ale nevyvozuje z něj po svém 
posouzení pro toto řízení další závěry. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen KÚ Olomouckého kraje, 
ODSH) ve svém závazném stanovisku stanovil bod „3. Další podmínky provozování linky: 
3.1. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Kroměříž,,Milíčovo nám. a Kojetín,,nám. jsou 
provozovány linky veřejné linkové dopravy 780931, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, 823931, 771931 na základě mezikrajské smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové 
dopravě se Zlínským krajem, nesmí žádný spoj linky Veselí nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec Králové 
– Praha (dále jen „posuzovaná linka“) přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v 
uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky 
Kroměříž,,Milíčovo nám.): 
v pracovní dny: od 4:58 hod. do 5:48 hod., od 6:55 hod. do 7:53 hod., od 9:15 hod. do 10:25 hod., od 12:06 
hod. do 12:56 hod., od 13:10 hod. do 14:00 hod., od 14:24 hod. do 15:16 hod., od 17:52 hod. do 18:42 
hod.;  
v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky: od 7:03 hod. do 7:53 hod., od 11:59 hod. do 12:49 hod., od 
14:25 hod. do 15:15 hod., od 17:47 hod. do 18:37 hod.; 
3.2. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Kojetín,,nám. a Kroměříž,,Milíčovo nám. jsou 
provozovány linky veřejné linkové dopravy 780931, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, 823931, 771931 na základě mezikrajské smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové 
dopravě se Zlínským krajem, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd ze 
zastávky Kojetín,,nám.): 
v pracovní dny: od 6:25 hod. do 7:15 hod., od 7:27 hod. do 8:17 hod., od 9:21 hod. do 10:11 hod., od 11:17 
hod. do 12:35 hod., od 13:34 hod. do 15:41 hod., od 17:58 hod. do 18:48 hod;  
v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky: od 6:22 hod. do 7:12 hod., od 9:21 hod. do 10:11 hod., od 
14:22 hod. do 15:12 hod., od 17:58 hod. do 18:48 hod.; 
3.3. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Kojetín,,nám. a Prostějov,,aut.st. jsou provozovány linky 
veřejné linkové dopravy 780931, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 771931, 
823931 na základě mezikrajské smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě se Zlínským 
krajem, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v 
uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Kojetín,,nám.): 
v pracovní dny: od 4:18 hod. do 5:08 hod., od 6:01 hod. do 6:51 hod., od 7:18 hod. do 8:08 hod., od 9:50 
hod. do 10:40 hod., od 12:25 hod. do 13:15 hod., od 14:43 hod. do 16:23 hod., od 18:10 hod. do 19:00 
hod., od 19:13 hod. do 20:03 hod.; 
v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky: od 7:18 hod. do 8:08 hod., od 12:18 hod. do 13:08 hod., od 
14:43 hod. do 15:33 hod., od 18:07 hod. do 18:57 hod.; 
3.4. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Prostějov,,aut.st. a Kojetín,,nám. jsou provozovány linky 
veřejné linkové dopravy 780931, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 771931, 
823931 na základě mezikrajské smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě se Zlínským 
krajem, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v 
uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky 
Prostějov,,aut.st.): 
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v pracovní dny: od 5:00 hod. do 6:35 hod., od 6:40 hod. do 7:30 hod., od 8:45 hod. do 9:35 hod., od 11:10 
hod. do 12:00 hod., od 13:45 hod. do 15:05 hod., od 16:20 hod. do 17:10 hod., od 17:20 hod. do 18:10 
hod., od 18:15 hod. do 19:05 hod.; 
v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky: od 5:45 hod. do 6:35 hod., od 8:45 hod. do 9:35 hod., od 
13:45 hod. do 14:35 hod., od 17:20 hod. do 18:10 hod.; 
3.5. Protože v přepravním úseku Hulín – Přerov je provozována veřejná drážní osobní doprava (osobní 
vlaky, spěšné vlaky a rychlíky tratě 330) na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, nesmí 
žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v uvedeném 
úseku v následujícím časové období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Hulín,,nám.): 
v čase od – do (hod) 
v pracovní dny: 03:06 – 03:56, 04:06 – 08:42, 09:24 – 10:42, 11:24 –18:42, 18:59 – 20:42, 21:32 – 22:22, 
22:28 – 23:18; 
v sobotu: 03:06 – 03:56, 04:06 – 08:42, 09:24 hod. – 10:42, 11:24 – 12:42 hod., 13:24 – 14:42 hod., 15:24 – 
16:42, 17:24 – 18:42, 18:59 – 20:42, 21:32 – 22:22, 22:28 – 23:18; 
v neděli a ve státem uznané svátky: 03:06 – 03:56, 04:32 – 06:14 hod., 06:31 – 08:42 hod., 09:24 – 10:42, 
11:24 – 12:42, 13:24 – 14:42, 15:24 – 16:42, 17:24 – 18:42, 18:59 – 20:42, 21:32 – 22:22, 22:28 – 23:18; 
3.6.Protože v přepravním úseku Přerov – Hulín je provozována veřejná drážní osobní doprava (osobní vlaky, 
spěšné vlaky a rychlíky tratě 330) na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, nesmí žádný 
spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v uvedeném úseku v 
následujícím časové období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Přerov,,aut.st.): 
v čase od – do (hod) 
v pracovní dny: 03:27 – 5:04, 05:10 – 8:10, 08:52 – 10:10, 10:52 – 18:10, 18:38 – 20:10, 20:52 – 23:55; 
v sobotu: 03:27 – 5:04, 05:10 – 6:32, 06:52 – 8:10, 08:52 – 10:10, 10:52 – 12:10, 12:52 – 14:10, 14:52 – 
16:10, 16:52 – 18:10, 18:38 – 20:10, 20:52 – 23:55; 
v neděli a ve státem uznané svátky: 04:14 – 5:04, 05:10 – 6:00, 06:52 – 8:10, 08:52 – 10:10, 10:52 – 12:10 
hod., od 12:52 hod. do 14:10 hod., od 14:52 hod. do 18:10 hod., od 16:15 hod. do 18:10 hod., 18:38 – 
20:10, 20:52 – 23:55; 
3.7. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Prostějov,,aut.st. a Přerov,,aut.st. jsou provozovány 
linky veřejné linkové dopravy 920403, 780403 a 780404 na základě smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží 
v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky 
Prostějov,,aut.st.): 
v pracovní dny: od 3:55 hod. do 4:45 hod., od 4:56 hod. do 6:50 hod., od 8:15 hod. do 9:05 hod., od 9:30 
hod. do 10:20 hod., od 10:55 hod. do 11:45 hod., od 12:10 hod. do 13:05 hod., od 13:50 hod. do 15:05 
hod., od 16:15 hod. do 17:05 hod., od 18:00 hod. do 18:50 hod., od 19:45 hod. do 20:35 hod.; 
v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky: od 7:10 hod. do 8:00 hod., od 10:10 hod. do 11:00 hod., od 
13:50 hod. do 14:40 hod., od 16:50 hod. do 17:40 hod., od 19:50 hod. do 20:40 hod.; 
3.8. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Přerov,,aut.st. a Prostějov,,aut.st. jsou provozovány 
linky veřejné linkové dopravy 920403, 780403 a 780404 na základě smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží 
v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky 
Přerov,,aut.st.): 
v pracovní dny: od 3:50 hod. do 4:40 hod., od 4:55 hod. do 5:45 hod., od 5:53 hod. do 6:45 hod., od 7:15 
hod. do 8:05 hod., od 8:15 hod. do 9:05 hod., od 9:45 hod. do 10:35 hod., od 12:20 hod. do 13:55 hod., od 
14:05 hod. do 16:00 hod., od 16:40 hod. do 17:30 hod., od 18:00 hod. do 18:50 hod., od 22:00 hod. do 
22:50 hod.; 
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v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky: od 5:50 hod. do 6:40 hod., od 8:50 hod. do 9:40 hod., od 
12:10 hod. do 13:00 hod., od 15:30 hod. do 16:20 hod., od 18:30 hod. do 19:20 hod.; 
3.9. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Prostějov,,aut.st. a Olomouc,,Tržnice plocha jsou 
provozovány v celém rozsahu na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících linky 780400 a 
891400 veřejné linkové dopravy, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní 
a výstupní zastávka leží v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z 
autobusové zastávky Prostějov,,aut.st.). Pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí 
časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Prostějov,,aut.st.: 
v pracovní dny: od 4:00 hod. do 7:35 hod., od 8:10 hod. do 9:50 hod., od 10:55 hod. do 14:50 hod., od 
15:15 hod. do 17:00 hod., od 17:20 hod. do 18:10 hod., od 19:45 hod. do 19:35 hod.; 
3.10. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Olomouc,,Tržnice plocha a Prostějov,,aut.st. jsou 
provozovány v celém rozsahu na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících linky 780400 a 
891400 veřejné linkové dopravy, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní 
a výstupní zastávka leží v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z 
autobusové zastávky Olomouc,,Tržnice plocha). Pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, 
tak platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Olomouc,,Tržnice plocha: 
v pracovní dny: od 4:35 hod. do 7:15 hod., od 7:25 hod. do 9:00 hod., od 10:55 hod. do 11:45 hod., od 
12:25 hod. do 15:55 hod., od 16:10 hod. do 19:05 hod., od 19:30 hod. do 20:20 hod.; 
3.11. Protože v přepravním spojení mezi Přerovem a Olomoucí jsou provozovány osobní vlaky, spěšné 
vlaky, rychlíky na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, nesmí žádný spoj posuzované 
linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v uvedeném úseku v následujícím 
časovém období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Přerov,,aut.st.): 
v pracovní dny: od 3:28 hod. do 9:24 hod., od 9:34 hod. do 11:24 hod., od 11:34 hod. do 17:24 hod., od 
17:34 hod. do 21:24 hod., od 21:34 hod. do 22:55 hod.; 
v sobotu: od 3:28 hod. do 5:24 hod., od 5:31 hod. do 7:24 hod., od 7:31 hod. do 9:24 hod., od 9:34 hod. do 
11:24 hod., od 11:34 hod. do 13:24 hod., od 13:34 hod. do 15:24 hod., od 15:34 hod. do 17:24 hod., od 
17:34 hod. do 21:24 hod., od 21:34 hod. do 22:55 hod.; 
v neděli a ve státem uznané svátky: od 3:28 hod. do 4:18 hod., od 4:34 hod. do 5:24 hod., od 5:31 hod. do 
6:29 hod., od 6:34 hod. do 7:24 hod., od 7:31 hod. do 9:24 hod., od 9:34 hod. do 11:24 hod., od 11:34 hod. 
do 13:24 hod., od 13:34 hod. do 15:24 hod., od 15:34 hod. do 17:24 hod., od 17:34 hod. do 21:24 hod., od 
21:34 hod. do 22:55 hod.; 
3.12. Protože v přepravním spojení mezi Olomoucí a Přerovem jsou provozovány osobní vlaky, spěšné 
vlaky, rychlíky na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, a mezi zastávkami 
Olomouc,,hl.nádr. a Olomouc,,Tržnice plocha je provozována městská tramvajová doprava – linky č. 1, X4, 7 
(v pravidelném 15-ti minutovém intervalu) v celém rozsahu na základě smlouvy o závazku veřejné služby, 
nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v 
uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky 
Olomouc,,Tržnice plocha): 
v pracovní dny a v sobotu: od 3:32 hod. do 23:28 hod.; 
v neděli a ve státem uznané svátky: od 4:10 hod. do 5:15 hod., od 5:47 hod. do 23:28 hod.; 
3.13. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Olomouc,,Tržnice plocha a Litovel,,aut.st. je 
provozována linka veřejné linkové dopravy 890302 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží 
v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z autobusové zastávky 
Olomouc,,Tržnice plocha): 
v pracovní dny: od 4:30 hod. do 5:20 hod., od 5:30 hod. do 7:40 hod., od 11:17 hod. do 12:07 hod., od 
13:19 hod. do 16:25 hod.; 



32 

v neděli a ve státem uznané svátky: od 15:55 hod. do 16:45 hod.; 
3.14. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Litovel,,aut.st. a Olomouc,,Tržnice plocha je 
provozována linka veřejné linkové dopravy 890302 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží 
v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z autobusové zastávky 
Litovel,,aut.st.): 
v pracovní dny: od 3:30 hod. do 4:20 hod., od 4:55 hod. do 8:20 hod., od 10:00 hod. do 10:50 hod., od 
12:30 hod. do 15:25 hod.; 
v neděli a ve státem uznané svátky: od 10:25 hod. do 11:15 hod.; 
3.15. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Litovel,,Palackého a Litovel,,aut.st. jsou provozovány 
linky veřejné linkové dopravy 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 
890311, 890312, 890313, 890335, 891376, 933244 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží 
v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z autobusové zastávky 
Litovel,,Palackého): 
v pracovní dny: od 4:03 hod. do 19:28 hod., od 19:41 hod. do 20:31 hod., od 21:08 hod. do 23:30 hod.; 
v sobotu: od 5:18 hod. do 7:58 hod., od 10:08 hod. do 10:58 hod., od 12:11 hod. do 15:28 hod., od 17:18 
hod. do 18:08 hod., od 18:33 hod. do 19:23 hod., od 19:41 hod. do 20:31 hod.; 
v neděli a ve státem uznané svátky: od 6:35 hod. do 8:06 hod., od 10:08 hod. do 10:58 hod., od 12:11 hod. 
do 14:08 hod., od 14:38 hod. do 15:28 hod., od 15:56 hod. do 16:46 hod., od 17:18 hod. do 18:08 hod., od 
18:33 hod. do 19:23 hod., od 19:41 hod. do 20:31 hod.; 
3.16. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Litovel,,aut.st. a Litovel,,Palackého jsou provozovány 
linky veřejné linkové dopravy 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 
890311, 890312, 890313, 890335, 891376, 933244 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží 
v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z autobusové zastávky 
Litovel,,aut.st.): 
v pracovní dny: od 3:30 hod. do 16:30 hod., od 16:39 hod. do 17:40 hod., od 17:50 hod. do 19:40 hod., od 
20:10 hod. do 22:45 hod.; 
v sobotu: od 5:10 hod. do 6:00 hod., od 6:20 hod. do 7:10 hod., od 7:30 hod. do 8:52 hod., od 10:30 hod. do 
11:20 hod., od 12:35 hod. do 14:28 hod., od 16:00 hod. do 17:30 hod., od 17:50 hod. do 19:25 hod.; 
v neděli a ve státem uznané svátky:  
od 5:10 hod. do 6:00 hod., od 6:20 hod. do 7:10 hod., od 7:30 hod. do 8:52 hod., od 10:30 hod. do 11:20 
hod., od 12:35 hod. do 13:45 hod., od 16:00 hod. do 19:25 hod.; 
3.17. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Litovel,,aut.st. a Mohelnice,,aut.st. je provozována 
linka veřejné linkové dopravy 933244 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 
nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v 
uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z autobusové zastávky 
Litovel,,aut.st.). Pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový posun přiměřený 
jízdní době ze zastávky Litovel,,aut.st.: 
v pracovní dny: od 5:30 hod. do 6:20 hod., od 7:00 hod. do 7:50 hod., od 8:10 hod. do 9:00 hod., od 11:30 
hod. do 12:20 hod., od 12:30 hod. do 13:20 hod., od 13:50 hod. do 14:40 hod., od 15:10 hod. do 16:00 
hod.; 
3.18. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Mohelnice,,aut.st. a Litovel,,aut.st. a je provozována 
linka veřejné linkové dopravy 933244 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 
nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní zastávka leží v 
uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z autobusové zastávky 
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Mohelnice,,aut.st.). Pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí časový posun 
přiměřený jízdní době ze zastávky Mohelnice,,aut.st.: 
v pracovní dny: od 4:38 hod. do 5:28 hod., od 6:30 hod. do 7:28 hod., od 10:10 hod. do 11:00 hod., od 
11:40 hod. do 12:30 hod., od 12:40 hod. do 13:30 hod., od 14:00 hod. do 14:50 hod.; 
3.19. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Mohelnice,,aut.st. a Moravská Třebová,,aut.nádr. jsou 
provozovány linky veřejné linkové dopravy 933251, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, 680885 na základě Dohody o narovnání, týkající se spolupráce ve veřejné linkové dopravě s 
Pardubickým krajem, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i výstupní 
zastávka leží v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z 
autobusové zastávky Mohelnice,,aut.st.). Pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy linky, tak platí 
časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Mohelnice,,aut.st.: 
v pracovní dny: od 5:23 hod. do 6:13 hod., od 6:23 hod. do 7:13 hod., od 10:23 hod. do 11:13 hod., od 
13:10 hod. do 14:00 hod., od 14:23 hod. do 15:13 hod., od 16:23 hod. do 17:13 hod., od 18:23 hod. do 
19:13 hod.; 
v neděli: od 18:43 hod. do 19:33 hod.; 
3.20. Protože v přepravním spojení mezi zastávkami Moravská Třebová,,aut.nádr. a Mohelnice,,aut.st. a 
jsou provozovány linky veřejné linkové dopravy 933251, na základě smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících, 680885 na základě Dohody o narovnání, týkající se spolupráce ve veřejné linkové 
dopravě s Pardubickým krajem, nesmí žádný spoj posuzované linky přepravovat cestující, jejichž nástupní i 
výstupní zastávka leží v uvedeném úseku v následujícím časovém období (uvedené časy platí pro odjezd z 
autobusové zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr.). Pokud budou některé spoje vedeny jen v části trasy 
linky, tak platí časový posun přiměřený jízdní době ze zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr.: 
v pracovní dny: od 4:09 hod. do 4:59 hod., od 5:39 hod. do 7:25 hod., od 9:19 hod. do 10:09 hod., od 11:58 
hod. do 12:48 hod., od 14:00 hod. do 14:50 hod., od 16:00 hod. do 16:50 hod.; 
v neděli: od 19:03 hod. do 19:53 hod.; 
3.21. Na posuzované lince nesmí být ani jediným spojem v celém rozsahu provozu přepravováni cestující, 
jejichž nástupní a výstupní zastávka leží v územním obvodu statutárního města Prostějov tj. mezi 
zastávkami Prostějov,,aut.st., Prostějov,,Olomoucká a zpět. 
Na posuzované lince nesmí být ani jediným spojem v celém rozsahu provozu přepravováni cestující, jejichž 
nástupní a výstupní zastávka leží v územním obvodu statutárního města Olomouc tj. mezi zastávkami 
Olomouc,,Pionýrská, Olomouc,,Fakultní nem., Olomouc,,Tržnice plocha a zpět. 
3.22. Zastávka Olomouc,,Pionýrská je stanovena ve směru do Prahy a zastávka Olomouc,,Fakultní nem. je 
stanovena ve směru do Prostějova.“. 
Své stanovisko KÚ Olomouckého kraje, ODSH odůvodnil následovně: „Dotčený dopravní úřad podle § 17a 
odst. 1 zákona o silniční dopravě předložil žádost o udělení licence k vyjádření Koordinátorovi 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o. (právnické osobě založené pro plnění úkolů 
při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících – dále jen KIDSOK, p. o.). 
Dalším subjektům uvedeným v § 17a odst. 1 zákona o silniční dopravě nebyla žádost předložena z důvodu, 
že zdejší dopravní úřad má dostatek informací pro vydání stanoviska. S ohledem na znalost místní situace a 
na charakter linky nelze očekávat, že by se v této věci, v případě obeslání dalších subjektů, dozvěděl další 
relevantní informace. KIDSOK, p. o. ve vyjádření ze dne 11. 8. 2021 souhlasí s udělením licence na období s 
platností od 1. 11. 2021 a navrhuje omezit přepravu cestujících mezi zastávkami Kojetín,,nám., 
Prostějov,,aut.st., a zpět; Přerov,,aut.st. směr Hulín a zpět; Přerov,,aut.st., Olomouc,,Tržnice plocha a zpět; 
Přerov,,aut.st., Prostějov,,aut.st. a zpět; Prostějov,,aut.st., Prostějov,,Olomoucká, Olomouc,,Pionýrská, 
Olomouc,,Fakultní nem., Olomouc,,Tržnice plocha a zpět; Olomouc,,Tržnice plocha, Litovel,,Palackého, 
Litovel,,aut.st. a zpět; Litovel,,Palackého, Litovel,,aut.st. a zpět; Litovel,,aut.st., Litovel,,Palackého, 
Mohelnice,,aut.st. a zpět; Mohelnice,,aut.st. směr Moravská Třebová,,aut.nádr. a zpět. Důvodem omezení 
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přepravy je určité riziko spojené s odlivem cestujících a snížení tržeb u linek vedených v závazku veřejné 
služby, se kterými je projednávaná linka v souběhu, a doporučil omezit možnost přepravy projednávanou 
linkou na území kraje. Dotčený dopravní úřad vyjádření KIDSOK, p. o. posoudil, ve stanovisku stanovil ještě 
omezení přepravy mezi zastávkami Kojetín,,nám. a Kroměříž,,Milíčovo nám. a zpět a doporučená omezení 
přepravy a obsluhy zastávek zapracoval pod body 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 
3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. Dalších podmínek provozování linky a to 
na základě ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě, aby zamezil negativním ekonomickým 
dopadům na veřejnou linkovou dopravu na základě smluv o veřejných službách, protože v uvedených 
přepravních spojeních, kudy má být projednávaná linka vedena, jsou přepravní potřeby zajištěny 
provozováním veřejné linkové dopravy (linky 780931, 771931, 823931, 780403, 780404, 920403, 780400, 
891400, 950157, 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 
890312, 890313, 890335, 891376, 933244, 933251, 680885) a osobními, spěšnými vlaky a rychlíky na 
železničních tratích č. 330 (úsek Hulín – Přerov), č. 270 (úsek Přerov – Olomouc) na základě následujících 
smluv: 
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Prostějovsko JV, uzavřená dne 20. 3. 2019 mezi Olomouckým 
krajem a dopravcem FTL – First Transport Lines, a. s. ve znění dodatků této smlouvy (linka 780931, 
780403, 780404) 

- Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené dne 30. 1. 2018 mezi 
Olomouckým krajem a Zlínským krajem ve znění dodatků této smlouvy (linky 771931, 823931) 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Přerovsko S a Lipnicko, uzavřená dne 24. 7. 2017 mezi 
Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a. s. ve znění dodatků této smlouvy (linka 920403) 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Prostějovsko JV, uzavřená dne 20. 3. 2019 mezi Olomouckým 
krajem a dopravcem FTL – First Transport Lines, a. s. ve znění dodatků této smlouvy (linka 780400) 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Olomoucko JZ, uzavřená dne 11. 9. 2017 mezi Olomouckým 
krajem a dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o. ve znění dodatků této smlouvy (linka 891400) 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Litovelsko, uzavřená dne 23. 6. 2017 mezi Olomouckým krajem 
a dopravcem ARRIVA MORAVA a. s. ve znění dodatků této smlouvy (linky 890301, 890302, 890303, 
890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312, 890313) 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Šternbersko a Uničovsko, uzavřená dne 6. 10. 2017 mezi 
Olomouckým krajem a dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o. ve znění dodatků této smlouvy (linka 890335) 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Olomoucko JZ, uzavřená dne 11. 9. 2017 mezi Olomouckým 
krajem a dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o. ve znění dodatků této smlouvy (linka 891376) 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Mohelnicko, uzavřená dne 3. 5. 2017 mezi Olomouckým krajem 
a dopravcem ARRIVA MORAVA a. s. ve znění dodatků této smlouvy (linka 933244, 933251) 

- Dohoda o narovnání, týkající se spolupráce ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 27. 5. 2019 mezi 
Olomouckým krajem a Pardubickým krajem ve znění dodatků této smlouvy (linka 680885) 

- SMLOUVA č. D/0806/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ 
OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřená mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A ve 
znění dodatků, 
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- SMLOUVA č. D/2353/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ 
OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřená mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor D ve 
znění dodatků. 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na linkách Ex2 Praha – Olomouc – (Slovensko) a R18 Praha 
– Olomouc – Luhačovice uzavřená dne 5. 2. 2019 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a 
Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy (rychlíky 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 
897, 894, 896, 892, 890, 888, 886, 884, 882, 880), 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc uzavřená dne 11. 
12. 2015 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků 
této smlouvy (rychlíky 814, 812, 810, 808, 806, 804, 802, 800, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815), 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na linkách Ex2 Praha – Olomouc – (Slovensko) – a R18 
Praha – Olomouc – Luhačovice uzavřená dne 5. 2. 2019 mezi Českou republikou – Ministerstvem 
dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy (rychlíky 525, 524), 

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť – střed a Elektrická síť – 
nová infrastruktura uzavřená dne 2. 9. 2019 mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami, a.s. ve znění 
dodatků této smlouvy (osobní a spěšné vlaky), 

- Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních 
dopravních potřeb Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019 (31. 12. 2024) uzavřená 
mezi Českými dráhami, a. s. a Olomouckým krajem, ve znění dodatků této smlouvy (osobní a spěšné 
vlaky). 

Dotčený dopravní úřad v závazném stanovisku navrhl omezující podmínky i pro mezikrajská přepravní 
spojení, přičemž se odkazujeme na zajištění přepravních potřeb v těchto spojeních linkami objednávanými 
Olomouckým krajem, ale také na linky objednávané Zlínským a Pardubickým krajem, na jejichž provozování 
Olomoucký kraj přispívá na základě výše uvedených mezikrajských dohod a které jsou tedy provozované na 
základě smluv o veřejných službách mezi dopravci a Zlínským či Pardubickým krajem. Při posuzování 
souběhu se spoji vedenými v režimu smluv o veřejných službách bral dotčený dopravní úřad v úvahu pouze 
spoje s obdobnou jízdní dobou a podobným nebo ne zásadně rozdílným počtem zastávek. Dopravní úřad 
zvolil ochranná pásma do 30 minut před a do 20 minut po dotovaném spoji. Délka intervalu odpovídá 
potřebám dopravní obslužnosti daného území při dodržení povinnosti hospodárného vynakládání veřejných 
prostředků. Kratší intervaly a vedení dalších spojů v přepravních spojeních by vedlo k odlivu cestujících z 
dotovaných spojů a tím ke snížení tržeb u dotovaných spojů, aniž by to znamenalo zásadní zlepšení v 
zajištění přepravních potřeb území. V přepravním úseku mezi zastávkami Olomouc,,Tržnice plocha a 
Litovel,,aut.st. dotčený dopravní úřad v omezení přepravy nebral v úvahu koordinátorem doporučenou 
osobní drážní dopravu z důvodu toho, že obsahuje přestupy v Olomouci a v Července a posuzovaná linka 
může poskytnout vyšší kvalitu přepravy co do doby přepravy a eliminaci rizika v případě nenávaznosti spojů. 
V případě posouzení nežádoucích souběhů v mezikrajském spojení Přerov-Hulín a Hulín-Přerov vycházel 
dotčený dopravní úřad z toho, že zastávky drážní osobní dopravy v Přerově a Hulíně se nachází v 
docházkové vzdálenosti od autobusových zastávek. V případě posouzení a následného omezení přepravy 
projednávanou linkou v přepravním spojení Přerov,aut.st.-Olomouc,Tržnice plocha a opačně dotčený 
dopravní úřad bral v úvahu skutečnost, že mezi Přerovem a Olomoucí jsou provozovány vlaky drážní osobní 
dopravy s tím, že v Olomouci je zajištěn rychlý přestup u vlakového nádraží na hustou síť spojů městské 
tramvajové dopravy směr Tržnice. Přepravní doba tohoto spojení s přestupem je srovnatelná s přepravní 
dobou autobusové dopravy mezi zastávkami Přerov,aut.st. a Olomouc,Tržnice plocha a opačně. Podmínka v 
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bodě 3.21. Dalších podmínek provozování linky byla stanovena na základě žádosti dopravce. Podmínka v 
bodu 3.23. Dalších podmínek provozování linky je stanovena na základě žádosti dopravce. U stanovených 
zastávek posuzované linky je splněna podmínka podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě o 
stanovení označení zastávek na trase linky místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích. Žádáme Vás o zaslání pravomocného rozhodnutí o udělení licence na tuto linku.“. 
Toto zdůvodnění považuje dopravní úřad za relevantní a dostatečné, a plně jej proto přejímá do svého 
odůvodnění rozhodnutí. Dopravní úřad prověřil souběhy vedení linky č. 721852 s výše uvedenými linkami 
veřejné linkové osobní dopravy provozovanými a linkami veřejné drážní osobní dopravy provozovanými pod 
smlouvami shora uvedenými ve stanovisku dotčeného úřadu, jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy 
jsou uvedeny v CISJŘ a dále je pak lze nalézt ve veřejně přístupných internetových vyhledávačích, jízdní řády 
souběžné veřejné drážní osobní dopravy jsou uvedeny internetových stránkách Správy železnic, státní 
organizace. Dopravní úřad konstatuje, že pro jednotlivé výše uvedené mezizastávkové úseky se jedná o 
linky s obdobným vedením jak z hlediska trasy, tak z hlediska časového (jízdní doby). Dopravní úřad vzal na 
vědomí princip tohoto dotčeného úřadu pro tvorbu ochranného časového pásma dotovaných spojů, tj. 30 
min. před a 20 min. po dotovaném spoji, který považuje dopravní úřad s ohledem na shora uvedené 
odůvodnění KÚ Olomouckého kraje, ODSH za dostatečné pro ochranu před negativními ekonomickými 
dopady spočívajícími zejména v navýšení nákladů na provozování dopravy nebo ve snížení tržeb z dopravy 
plynoucích tak, jak uvádí ust. § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě. Mimo tyto časové intervaly tedy 
dopravce může na projednávané lince 721852 nabízet své přepravní služby jako benefit pro cestující nad 
rámec spojů dopravní obslužnosti zajišťovaných Olomouckým krajem, pro některé mezizástávkové úseky 
jsou časové intervaly stanoveny jen pro pracovní dny. Dopravní úřad rovněž prověřil výše uvedené smlouvy 
v Registru smluv, především pak jejich platnost a sjednaný rozsah plnění veřejných služeb v přepravě 
cestujících (rozsah vždy uveden v příloze příslušné smlouvy). Dopravní úřad nad rámec těchto 
vyjmenovaných smluv ještě doplnil Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní 
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť 
– střed a nová infrastruktura uzavřenou dne 06.01.2019 mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami, a.s. 
sjednanou smluvními stranami s platností od 01.01.2023 do konce období platnosti jízdního řádu 
2031/2032, na jejímž základě budou od 01.01.2023 provozovány osobní spěšné vlaky na trati 270, a dále 
Smlouvu o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřenou dne 18.12.2012 
mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města Olomouce, a. s. s platností do  
31.12.2027, ve znění dodatků, na jejímž základě jsou provozovány tramvajové linky v rámci MHD 
v Olomouci č. 1, X4 a 7. Platnost všech smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové 
osobní dopravě je sjednána smluvními stranami buď do 31.12.2027 a nebo do 31.12.2029.  Platnost 
SMLOUVY č. D/0806/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ 
OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřené mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A, ve znění 
dodatků, je sjednána do konce platnosti jízdního řádu 2022/2023 a platnost Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní 
dopravy na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc uzavřené dne 11.12.2015 mezi Českou republikou – 
Ministerstvem dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, je sjednána do konce 
platnosti jízdního řádu 2024/2025, což dopravní úřad zohlednil v souladu s ust. § 12 odst. 6 písm. c) zákona 
o silniční dopravě při stanovení doby platnosti licence k provozování linky č. 721852 (viz níže odůvodnění 
doby platnosti licence). Platnost Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní 
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť 
– střed a Elektrická síť – nová infrastruktura uzavřené dne 02.09.2019 mezi Olomouckým krajem a Českými 
dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, je sjednána do 31.12.2022, s platností od 01.01.2023 ovšem 
byla již uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť – střed a nová 
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infrastruktura uzavřená dne 06.01.2019 mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami, a.s., která je 
sjednána do konce období platnosti jízdního řádu 2031/2032, platnost Smlouvy o závazku veřejné služby v 
drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého kraje 
na období od 01.01.2009 do 31.12.2019 (31. 12. 2024) uzavřené mezi Českými dráhami, a. s. a Olomouckým 
krajem, ve znění dodatků této smlouvy, je sjednána do 31.12.2024. Na základě všech informací o smlouvách 
o veřejných službách uzavřených Olomouckým krajem s Českými drahami, a.s. dopravní úřad konstatuje, že 
jejich platnost nemá vliv na dobu platnosti projednávané licence k provozování linky č. 721852. Na základě 
shora uvedených skutečností stanovil dopravní úřad ve výroku tohoto rozhodnutí bod 1) „Dalších podmínek 
pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ a k jednotlivým částem těchto podmínek 
omezujících provoz linky č. 721852 přejatých ze stanoviska KÚ Olomouckého kraje, ODSH připojuje 
dopravní úřad následující údaje odůvodňující oprávněnost jejich stanovení v tomto rozhodnutí: 
1. v úseku ze zastávky Kroměříž,,Milíčovo nám. do zastávky Kojetín,,nám. byly podmínky omezení provozu 

linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku mezi zastávkami Kroměříž,,Milíčovo nám. a 
Kojetín,,nám. linkou č. 780931 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti 
Prostějovsko JV, uzavřené dne 20.03.2019 mezi Olomouckým krajem a dopravcem FTL – First Transport 
Lines, a. s., ve znění dodatků této smlouvy, dále linkami č. 823931 a 771931 provozovanými na základě 
Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené dne 30.01.2018 mezi 
Olomouckým krajem a Zlínským krajem, ve znění dodatků této smlouvy, kdy linka č. 823931 je současně 
provozována na základě SMLOUVY č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 
28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín, ve znění dodatků, včetně 
Potvrzení objednatele veřejných služeb, a linka č. 771931 je současně provozována na základě SMLOUVY 
č. D/0185/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ 
DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO 
OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a KRODOS BUS 
a.s. pro oblast Kroměříž, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb, 

2. v úseku ze zastávky Kojetín,,nám. do zastávky Prostějov,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 
721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku mezi zastávkami Kojetín,,nám. a Prostějov,,aut.st. 
linkou č. 780931 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Prostějovsko JV, 
uzavřené dne 20.03.2019 mezi Olomouckým krajem a dopravcem FTL – First Transport Lines, a. s., ve 
znění dodatků této smlouvy, dále linkami č. 823931 a 771931 provozovanými na základě Smlouvy o 
finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené dne 30.01.2018 mezi Olomouckým 
krajem a Zlínským krajem, ve znění dodatků této smlouvy, kdy linka č. 823931 je současně provozována 
na základě SMLOUVY č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE 
VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 
mezi Zlínským krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín, ve znění dodatků, včetně Potvrzení 
objednatele veřejných služeb, a linka č. 771931 je současně provozována na základě SMLOUVY č. 
D/0185/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ 
DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO 
OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a KRODOS BUS 
a.s. pro oblast Kroměříž, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb, 

3. v úseku Hulín,,nám. – Přerov,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 stanoveny z 
důvodu zajištění spojení v přepravním úseku Hulín – Přerov veřejnou drážní osobní dopravou osobními 
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vlaky, spěšnými vlaky a rychlíky na trati 330 provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0806/2019/DOP 
O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřené 
mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A, ve znění dodatků, dále SMLOUVY 
č. D/2353/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ 
DOPRAVĚ - uzavřené mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor D, ve znění 
dodatků, dále Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na linkách Ex2 Praha – Olomouc – (Slovensko) a 
R18 Praha – Olomouc – Luhačovice uzavřené dne 05.02.2019 mezi Českou republikou – Ministerstvem 
dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, a Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní 
dopravy na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc uzavřená dne 11.12.2015 mezi Českou republikou – 
Ministerstvem dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy; úsek byl z důvodu 
upřesnění vymezen dopravním úřadem zastávkami na území města Hulín (Hulín,,nám. je jedinou 
zastávkou projednávané linky v Hulíně) a na území statutárního města Přerov (Přerov,,aut.st. jediná 
zastávka projednávané linky v Přerově),  

4. v úseku Přerov,,aut.st. – Prostějov,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 stanoveny z 
důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Přerov,,aut.st. a Prostějov,,aut.st. linkou č. 920403 
provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Přerovsko S a Lipnicko, uzavřené 
dne 24.07.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., ve znění dodatků této 
smlouvy, a linkami č. 780403 a 780404 provozovanými na základě Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
oblasti Prostějovsko JV, uzavřené dne 20.03.2019 mezi Olomouckým krajem a dopravcem FTL – First 
Transport Lines, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, 

5. v úseku Prostějov,,aut.st. – Olomouc,,Tržnice plocha byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Prostějov,,aut.st. a Olomouc,,Tržnice plocha linkou 
č. 780400 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Prostějovsko JV, 
uzavřené dne 20.03.2019 mezi Olomouckým krajem a dopravcem FTL – First Transport Lines, a.s., ve 
znění dodatků této smlouvy, a linkou č. 891400 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
oblasti Olomoucko JZ, uzavřené dne 11.09.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem VOJTILA TRANS 
s. r. o., ve znění dodatků této smlouvy; časový interval stanovený dotčeným úřadem ve stanovisku od 
19:45 hod. do 19:35 hod. je věcně nesprávný (písařská chyba ve vyhotovení stanoviska dotčeného 
úřadu), dopravní úřad jej v tomto rozhodnutí opravil na časový interval od 18:45 hod. do 19:35 hod., 
který přesně odpovídá časovému údaji spoje č. 33 linky č. 780400 s odjezdem ze zastávky 
Prostějov,,aut.st. v 19:15 hod., kdy je tento spoj uveden ve výše uvedené smlouvě, dopravní úřad použil 
pro tvorbu tohoto časového intervalu princip uvedený ve stanovisku dotčeného úřadu, tj. 30 min. před a 
20 min. po odjezdu dotovaného spoje, 

6. v úseku Přerov,,aut.st. – Olomouc,,Fakultní nem. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění přepravního spojení mezi Přerovem a Olomoucí osobními vlaky, spěšnými 
vlaky, rychlíky na trati 270 provozovanými na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na 
linkách Ex2 Praha – Olomouc – (Slovensko) a R18 Praha – Olomouc – Luhačovice uzavřené dne 
05.02.2019 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků 
této smlouvy, dále Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R13 Brno – Břeclav – 
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Olomouc uzavřená dne 11.12.2015 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Českými 
dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, dále Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní 
soubor Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura uzavřené dne 02.09.2019 mezi 
Olomouckým krajem a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, dále Smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky 
regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť – střed a nová infrastruktura uzavřené dne 
06.01.2019 mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami, a.s. a Smlouvy o závazku veřejné služby v 
drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého 
kraje na období od 01.01.2009 do 31.12.2019 (31.12.2024) uzavřené mezi Českými dráhami, a.s. a 
Olomouckým krajem, ve znění dodatků této smlouvy; dopravní úřad stanovil z důvodu upřesnění tento 
mezizastávkový úsek mezi zastávkou na území statutárního města Přerov (Přerov,,aut.st. je jedinou 
zastávkou v Přerově) a poslední zastávkou ležící na území statutárního města Olomouc ve směru Přerov 
– Olomouc, zastávkou Olomouc,,Fakultní nem., 

7. v úseku Olomouc,,Tržnice plocha – Litovel,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Olomouc,,Tržnice plocha a Litovel,,aut.st. linkou č. 
890302 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Litovelsko, uzavřené dne 
23.06.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., ve znění dodatků této 
smlouvy, 

8. v úseku ze zastávky Litovel,,Palackého do zastávky Litovel,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky 
č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Litovel,,Palackého a Litovel,,aut.st. 
linkami č. 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 
890312, 890313 provozovanými na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Litovelsko, 
uzavřené dne 23.06.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., ve znění 
dodatků této smlouvy, dále linkou č. 890335 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
oblasti Šternbersko a Uničovsko, uzavřené dne 06.10.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem 
VOJTILA TRANS s. r. o., ve znění dodatků této smlouvy, dále linkou č. 891376 provozovanou na základě 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Olomoucko JZ, uzavřené dne 11.09.2017 mezi Olomouckým 
krajem a dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o., ve znění dodatků této smlouvy, a linkou č. 933244 
provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Mohelnicko, uzavřené dne 
03.05.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., ve znění dodatků této 
smlouvy, 

9. v úseku Litovel,,aut.st. – Mohelnice,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 stanoveny z 
důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Litovel,,aut.st. a Mohelnice,,aut.st. linkou č. 933244 
provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Mohelnicko, uzavřené dne 
03.05.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., ve znění dodatků této 
smlouvy, 

10. v úseku ze zastávky Mohelnice,,aut.st. do zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. byly podmínky omezení 
provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Mohelnice,,aut.st. a 
Moravská Třebová,,aut.nádr. linkou č. 933251 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
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oblasti Mohelnicko, uzavřené dne 03.05.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA 
a. s., ve znění dodatků této smlouvy, a linkou č. 680885 provozovanou na základě Dohody o narovnání, 
týkající se spolupráce ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 27.05.2019 mezi Olomouckým krajem a 
Pardubickým krajem, ve znění dodatků této smlouvy, kdy linka č. 680885 je současně provozována na 
základě Smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje - přechodné období _ soubor č. 6 uzavřené 
mezi Pardubickým krajem a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s, ve znění dodatku této smlouvy, 

11. v úseku ze zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. do zastávky Mohelnice,,aut.st. byly podmínky omezení 
provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Moravská 
Třebová,,aut.nádr. a Mohelnice,,aut.st. linkou č. 933251 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje v oblasti Mohelnicko, uzavřené dne 03.05.2017 mezi Olomouckým krajem a 
dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., ve znění dodatků této smlouvy, a linkou č. 680885 provozovanou na 
základě Dohody o narovnání, týkající se spolupráce ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 27.05.2019 
mezi Olomouckým krajem a Pardubickým krajem, ve znění dodatků této smlouvy, kdy linka č. 680885 je 
současně provozována na základě Smlouva o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje - přechodné 
období _ soubor č. 6 uzavřené mezi Pardubickým krajem a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s, ve znění dodatku 
této smlouvy, 

12. v úseku Mohelnice,,aut.st. – Litovel,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 stanoveny z 
důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Mohelnice,,aut.st. a Litovel,,aut.st. linkou č. 933244 
provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Mohelnicko, uzavřené dne 
03.05.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., ve znění dodatků této 
smlouvy, 

13. v úseku ze zastávky Litovel,,aut.st. do zastávky Litovel,,Palackého byly podmínky omezení provozu linky 
č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Litovel,,aut.st. a Litovel,,Palackého 
linkami č. 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 
890312, 890313 provozovanými na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Litovelsko, 
uzavřené dne 23.06.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., ve znění 
dodatků této smlouvy, dále linkou č. 890335 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
oblasti Šternbersko a Uničovsko, uzavřené dne 06.10.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem 
VOJTILA TRANS s. r. o., ve znění dodatků této smlouvy, dále linkou č. 891376 provozovanou na základě 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Olomoucko JZ, uzavřené dne 11.09.2017 mezi Olomouckým 
krajem a dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o., ve znění dodatků této smlouvy, a linkou č. 933244 
provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Mohelnicko, uzavřené dne 
03.05.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., ve znění dodatků této 
smlouvy, 

14. v úseku Litovel,,aut.st. – Olomouc,,Tržnice plocha byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Litovel,,aut.st. a Olomouc,,Tržnice plocha linkou č. 
890302 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Litovelsko, uzavřené dne 
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23.06.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., ve znění dodatků této 
smlouvy, 

15. v úseku Olomouc,,Pionýrská – Přerov,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 stanoveny 
z důvodu zajištění přepravního spojení mezi Olomoucí a Přerovem osobními vlaky, spěšnými vlaky, 
rychlíky na trati 270 provozovanými na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na linkách Ex2 
Praha – Olomouc – (Slovensko) a R18 Praha – Olomouc – Luhačovice uzavřené dne 05.02.2019 mezi 
Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, 
dále Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc uzavřená dne 
11.12.2015 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků 
této smlouvy, dále Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť – 
střed a Elektrická síť – nová infrastruktura uzavřené dne 02.09.2019 mezi Olomouckým krajem a 
Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, dále Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy 
pro provozní soubor Elektrická síť – střed a nová infrastruktura uzavřené dne 06.01.2019 mezi 
Olomouckým krajem a Českými dráhami, a.s. a Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní 
dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého kraje na období 
od 01.01.2009 do 31.12.2019 (31.12.2024) uzavřené mezi Českými dráhami, a.s. a Olomouckým krajem, 
ve znění dodatků této smlouvy, dále tramvajovými linkami v rámci MHD v Olomouci č. 1, X4 a 7 
provozovanými na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy 
cestujících uzavřené dne 18.12.2012 mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města 
Olomouce, a. s. ve znění dodatků; dopravní úřad stanovil z důvodu upřesnění tento mezizastávkový úsek 
mezi první zastávkou ležící na území statutárního města Olomouc ve směru Olomouc – Přerov, tj. 
zastávkou Olomouc,,Pionýrská, a zastávkou na území statutárního města Přerov (Přerov,,aut.st. je 
jedinou zastávkou v Přerově), přičemž uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky Olomouc,,aut.nádr., 
pokud budou některé spoje vedeny ze zastávky Olomouc,, Pionýrská, platí časový posun přiměřený jízdní 
době ze zastávky Olomouc,,aut.nádr., což je stanoveno zcela ve smyslu stanoviska dotčeného úřadu, 

16. v úseku Olomouc,,Tržnice plocha – Prostějov,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Olomouc,,Tržnice plocha a Prostějov,,aut.st. linkou 
č. 780400 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Prostějovsko JV, 
uzavřené dne 20.03.2019 mezi Olomouckým krajem a dopravcem FTL – First Transport Lines, a.s., ve 
znění dodatků této smlouvy, a linkou č. 891400 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
oblasti Olomoucko JZ, uzavřené dne 11.09.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem VOJTILA TRANS 
s. r. o., ve znění dodatků této smlouvy,  

17. v úseku Prostějov,,aut.st. – Přerov,,aut.st. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 stanoveny z 
důvodu zajištění spojení mezi zastávkami Prostějov,,aut.st. a Přerov,,aut.st. linkou č. 920403 
provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Přerovsko S a Lipnicko, uzavřené 
dne 24.07.2017 mezi Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., ve znění dodatků této 
smlouvy, a linkami č. 780403 a 780404 provozovanými na základě Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
oblasti Prostějovsko JV, uzavřené dne 20.03.2019 mezi Olomouckým krajem a dopravcem FTL – First 
Transport Lines, a.s., ve znění dodatků této smlouvy; uvedené časy platí pro odjezd ze zastávky 
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Prostějov,,aut.st., pokud budou některé spoje vedeny ze zastávky Prostějov,,Olomoucká, platí časový 
posun přiměřený jízdní době ze zastávky Prostějov,,aut.st., což je stanoveno zcela ve smyslu stanoviska 
dotčeného úřadu, 

18. v úseku Přerov,,aut.st. – Hulín,,nám. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 stanoveny z 
důvodu zajištění spojení v přepravním úseku Přerov – Hulín veřejnou drážní osobní dopravou osobními 
vlaky, spěšnými vlaky a rychlíky na trati 330 provozovanými na základě SMLOUVY č. D/0806/2019/DOP 
O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřené 
mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor A, ve znění dodatků, dále SMLOUVY 
č. D/2353/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ 
DOPRAVĚ - uzavřené mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, a.s. pro Provozní soubor D, ve znění 
dodatků, dále Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na linkách Ex2 Praha – Olomouc – (Slovensko) a 
R18 Praha – Olomouc – Luhačovice uzavřené dne 05.02.2019 mezi Českou republikou – Ministerstvem 
dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, a Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní 
dopravy na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc uzavřená dne 11.12.2015 mezi Českou republikou – 
Ministerstvem dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků této smlouvy; úsek byl z důvodu 
upřesnění vymezen dopravním úřadem zastávkami na území statutárního města Přerov (Přerov,,aut.st. 
jediná zastávka projednávané linky v Přerově) a na území města Hulín (Hulín,,nám. je jedinou zastávkou 
projednávané linky v Hulíně), dále pak v tomto úseku sloučil dopravní úřad omezení v 
časových intervalech stanovených dotčeným úřadem 14:52 – 18:10 a 16:15 – 18:10 (tyto intervaly se 
vzájemně časově překrývají) do jednoho společného časového intervalu od 14:52 hod. do 18:10 hod., 

19. v úseku ze zastávky Prostějov,,aut.st. do zastávky Kojetín,,nám. byly podmínky omezení provozu linky č. 
721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku mezi zastávkami Prostějov,,aut.st. a Kojetín,,nám. 
linkou č. 780931 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Prostějovsko JV, 
uzavřené dne 20.03.2019 mezi Olomouckým krajem a dopravcem FTL – First Transport Lines, a. s., ve 
znění dodatků této smlouvy, dále linkami č. 823931 a 771931 provozovanými na základě Smlouvy o 
finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené dne 30.01.2018 mezi Olomouckým 
krajem a Zlínským krajem, ve znění dodatků této smlouvy, kdy linka č. 823931 je současně provozována 
na základě SMLOUVY č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE 
VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 
mezi Zlínským krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín, ve znění dodatků, včetně Potvrzení 
objednatele veřejných služeb, a linka č. 771931 je současně provozována na základě SMLOUVY č. 
D/0185/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ 
DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO 
OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a KRODOS BUS 
a.s. pro oblast Kroměříž, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb, 

20. v úseku ze zastávky Kojetín,,nám. do zastávky Kroměříž,,Milíčovo nám. byly podmínky omezení provozu 
linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku mezi zastávkami Kojetín,,nám. a 
Kroměříž,,Milíčovo nám. linkou č. 780931 provozovanou na základě Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
oblasti Prostějovsko JV, uzavřené dne 20.03.2019 mezi Olomouckým krajem a dopravcem FTL – First 
Transport Lines, a. s., ve znění dodatků této smlouvy, dále linkami č. 823931 a 771931 provozovanými na 
základě Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené dne 30.01.2018 mezi 
Olomouckým krajem a Zlínským krajem, ve znění dodatků této smlouvy, kdy linka č. 823931 je současně 
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provozována na základě SMLOUVY č. D/0188/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 
28.01.2020 mezi Zlínským krajem a ARRIVA MORAVA a.s. pro oblast Zlín, ve znění dodatků, včetně 
Potvrzení objednatele veřejných služeb, a linka č. 771931 je současně provozována na základě SMLOUVY 
č. D/0185/2020/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ 
DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO 
OBDOBÍ OD ROKU 2021 DO ROKU 2030 uzavřené dne 28.01.2020 mezi Zlínským krajem a KRODOS BUS 
a.s. pro oblast Kroměříž, ve znění dodatků, včetně Potvrzení objednatele veřejných služeb. 

Dopravní úřad při stanovení podmínek omezujících provozování linky č. 721852 v bodě 1) „Dalších 
podmínek pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ vycházel z údajů obsažených 
ve stanovisku KÚ Olomouckého kraje, ODSH a jednotlivé mezizastávkové úseky a časové intervaly zcela 
přejal do svého rozhodnutí. Podmínky stanovené v bodech 3.21 a 3.22 stanoviska KÚ Olomouckého kraje, 
ODSH vycházejí přímo ze žádosti dopravce a byly tudíž zapracovány do bodu „Další podmínky pro provoz 
dle § 12 odst. 4 písm. b) bodu 2. zákona o silniční dopravě:“ výroku rozhodnutí. V samém závěru svého 
stanoviska KÚ Olomouckého kraje, ODSH žádá o zaslání pravomocného rozhodnutí o udělení licence na tuto 
linku. K tomuto bodu stanoviska dopravní úřad uvádí, že kopie tohoto rozhodnutí bude dotčenému úřadu 
po nabytí právní moci rozhodnutí v souladu s dle ust. § 136 odst. 4 správního řádu zaslána. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KÚ Pardubického kraje, 
ODSH“) ve svém závazném stanovisku uvedl, že souhlasí s udělením licence k provozování vnitrostátní 
veřejné linkové osobní dopravy na lince Veselí nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec Králové – Praha za 
splnění podmínky uvedené níže a sděluje, že po splnění podmínek není důvod k neudělení licence dle § 12 
zákona o silniční dopravě. Tato podmínka je definována následovně: „Z důvodu zajištění přepravní potřeby 
v tomto projednávaném přepravním spojení provozem jiné veřejné osobní dopravy, která je finančně 
podporovaná Pardubickým krajem na základě smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje, vydává 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dle ustanovení § 12 odst. 2 a 
odst. 5 téhož paragrafu zákona o silniční dopravě, následující omezení pro provozování předmětné linky: 
a) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území Města Hradec Králové (KHK) do Holic v 

následujících časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 650650, 680036, 
680754, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
5:50  6:15  680036 2  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
6:05  6:30  650650 6  Jede pouze v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázd. 
6:15  6:40  650650 26  jede v pracovní dny o prázdninách a také o svátcích 
6:50  7:15  680036 6  Jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
7:50  8:15  680036 8  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
7:57  8:22  680036 100  jede v sobotu, neděli a svátcích 
9:10  9:35  650650 8  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
9:45  10:10  650650 100 jede v sobotu, neděli a svátcích  
9:50  10:15  680036 10  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
11:50  12:15  680754 4  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
12:10  12:35  650650 12  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
12:50  13:15  680036 12  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
13:45  14:10  650650 104  jede v sobotu, neděli a svátcích  
13:50  14:15  680036 14  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
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14:10  14:35  650650 2  jede v pracovní dny o letních prázdninách  
14:10  14:35  650650 14  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
14:50  15:15  680036 16  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
15:15  15:40  650650 16  jede v pracovní dny  
15:50  16:15  680754 6  jede v pracovních dnech  
15:57  16:22  680036 102  jede v sobotu, neděli a svátcích,  
16:10  16:35  650650 18  jede v pracovní dny, nejede ve dnech zimních prázdnin  
16:50  17:15  680036 18  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
17:50  18:15  680036 20  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
17:57  18:22  680036 108 jede v sobotu, neděli a svátcích  
18:10  18:35  650650 20  jede v pracovní dny  
18:45  19:10  650650 108 jede v sobotu, neděli a svátcích  
19:50  20:15  680036 22  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
19:50  20:15  680036 104  jede v neděli, nejede v době letních a zimních prázdnin a svátků 

b) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Holice do Hradce Králové (KHK) v 
následujících časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 650650, 680036, 
680754, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
4:25  4:50  650650 1  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
5:05  5:30  680036 1  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:25  5:50  650650 3  jede v pracovní dny  
6:05  6:30  680036 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
6:25  6:50  650650 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
6:35  7:00  680036 7  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
7:05  7:30  680036 9  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
7:05  7:30  680036 101  jede v sobotu, neděli a svátcích 
8:00  8:25  680754 3  jede v pracovních dnech  
9:00  9:25  650650 109  jede v sobotu, neděli a svátcích  
9:05  9:30  680036 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
9:20  9:45  650650 7  jede v pracovní dny  
11:05  11:30  680036 13  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
12:30  12:55  650650 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
13:00  13:25  650650 105 jede v sobotu, neděli a svátcích  
13:05  13:30  680036 15  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
14:05  14:30  680754 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
14:30  14:55  650650 13  jede v pracovní dny  
15:05  15:30  680036 17  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
15:05  15:30  680036 103  jede v sobotu, neděli a svátcích  
15:30  15:55  650650 21  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
16:00  16:25  650650 107  jede v sobotu, neděli a svátcích 
16:05  16:30  680036 19  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
16:20  16:45  650650 9  jede v pracovní dny o prázdninách a také o svátcích  
17:05  17:30  680036 107  jede v sobotu, neděli a svátcích  
18:05  18:30  680036 21  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
18:20  18:45  650650 17  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
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c) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Holice do Vysokého Mýta v 
následujících časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 680036, 680814, 
680754 a 650800, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
4:35  5:00  650800 1 jede v pracovní dny  
6:29  6:54  680036 2  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
6:33  6:58  680814 8  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
7:29  7:54  680036 6  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
8:29  8:54  680036 8 jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
8:29  8:54  680036 100  jede v sobotu, neděli a svátcích  
8:33  8:58  680814 10  jede v pracovních dnech  
9:33  9:58  680814 6  jede v pracovních dnech  
10:29  10:54 680036 10  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
12:29  12:54  680754 4  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
12:33  12:58  680814 16  jede v pracovních dnech  
13:29  13:54  680036 12  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
13:33  13:58  680814 12  jede v pracovních dnech  
14:29  14:54  680036 14  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
15:01  15:26  650800 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
15:29  15:54  680036 16  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
16:08  16:33  680814 2  jede v pracovních dnech  
16:29  16:54  680754 6  jede v pracovních dnech  
16:29  16:54  680036 102  jede v sobotu, neděli a svátcích  
17:29  17:54  680036 18  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
17:33  17:58  680814 4  jede v pracovních dnech  
18:29  18:54  680036 20  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
18:29  18:54  680036 108  jede v sobotu, neděli a svátcích  
18:33  18:58  680814 14  jede v pracovních dnech  
20:20  20:45  680036 22  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
20:20  20:45  680036 104  jede v neděli, nejede v době letních a zimních prázdnin a svátků 

d) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Vysoké Mýto do Holic v následujících 
časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 680036, 680814, 680754 a 
650800, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
4:30  4:55  680814 7  jede v pracovní dny  
4:40  5:05  680036 1  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
5:39  6:04  680036 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázd.  
6:05  6:30  680814 1  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázd.  
6:09  6:34  680036 7  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
6:39  7:04  680036 9  jede v sobotu, neděli a svátcích  
6:42  7:07  680036 101  jede v pracovních dnech  
7:30  7:55  680814 11  jede v pracovních dnech  
7:34  7:59  680754 3  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
8:39  9:04  680036 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázd.  
9:30  9:55  680814 9  jede v pracovních dnech  
10:39  11:04  680036 13  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
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11:30  11:55  680814 3  jede v pracovních dnech  
12:30  12:55  680814 13  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázd. 
12:39  13:04  680036 15  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
13:39  14:04  680754 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
14:30  14:55  680814 5  jede v pracovních dnech  
14:39  15:04  680036 17  jede v pracovních dnech  
14:42  15:07  680036 103  jede v sobotu, neděli a svátcích  
15:31  15:56  650800 14  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázd.  
15:39  16:04  680036 19  jede v pracovních dnech  
16:42  17:07  680036 107  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
17:30  17:55  680814 15  jede v sobotu, neděli a svátcích 
17:39  18:04  680036 21  jede v pracovních dnech 

e) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Vysoké Mýto - Litomyšl v následujících 
časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 680036, 680754, 700813 a 
veřejné drážní dopravy, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
3:45  4:10  Os 15020  Jede pouze v pracovních dnech  
4:40  5:05  700813 15  jede v pracovních dnech  
5:01  5:26  Os 15000  Jede pouze v pracovních dnech  
5:45  6:10  700813 17  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
6:26  6:51  Os 15002  
6:50  7:15  700813 19  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázd. a sv.  
6:54  7:19  680036 2  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
7:54  8:19  680036 6  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
8:26  8:51  Os 15004  
8:52  9:17  680036 100  jede v sobotu, neděli a svátcích  
8:54  9:19  680036 8  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
9:45  10:10  700813 21  jede v pracovních dnech  
10:00  10:25  680814 6  jede v pracovních dnech  
10:26  10:51  Os 15006  
10:54  11:19  680036 10  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
11:15  11:40  700813 23  jede v pracovních dnech  
12:15  12:40  700813 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin  
12:45  13:10  700813 25  jede v pracovních dnech  
12:54  13:19  680754 4  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin  
13:45  14:10  Os 15008  Jede pouze o víkendech a svátcích  
13:54  14:19  680036 12  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
14:20  14:45  700813 27  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
14:26  14:51  Os 15010  Jede pouze v pracovních dnech  
14:54  15:19  680036 14  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin  
15:30  15:55  700813 31  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin  
15:35  16:00  700813 231    
15:54  16:19  680036 16  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
16:26  16:51  Os 15012  
16:35  17:00  680814 2  jede v pracovních dnech  
16:52  17:17  680036 102  jede v sobotu, neděli a svátcích,  
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16:54  17:19  680754 6  jede v pracovních dnech  
17:00  17:25  700813 33  jede v pracovních dnech  
17:35  18:00  700813 29  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin  
17:54  18:19  680036 18  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
18:00  18:25  680814 4  jede v pracovních dnech  
18:26  18:51  Os 15014  Jede pouze v pracovních dnech  
18:50  19:15  700813 37  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
18:54  19:19  680036 20  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
18:52  19:17  680036 108  jede v sobotu, neděli a svátcích  
20:42  21:07  680036 22  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
20:42  21:07  680036 104 jede v neděli, nejede v době letních a zimních prázdnin a svátků  
22:10  22:35  700813 41  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 

f) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Litomyšl – Vysoké Mýto v 
následujících časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 680036, 680754, 
700813 a veřejné drážní dopravy, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD DO LINKA SPOJ OMEZENÍ 
4:19  4:44  680036 1  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
4:21  4:46  Os 15001  Jede pouze v pracovních dnech  
4:35  5:00  700813 12  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
5:16  5:41  680036 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
5:30  5:55  700813 14  jede v pracovních dnech  
5:45  6:10  680814 1  jede v pracovních dnech 
5:46  6:11  Os 15003  Jede pouze v pracovních dnech, nejede ve dnech letních prázdnin  
5:46  6:11  680036 7  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
6:16  6:41  680036 9  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
6:21  6:46  680036 101  jede v sobotu, neděli a svátcích  
6:40  7:05  700813 16  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
7:00  7:25  Os 15005  Jede pouze o víkendech a svátcích mimo letní prázdniny, o letních 

prázdninách jede denně  
7:11  7:36  680754 3  jede v pracovních dnech  
7:11  7:36  Os 15021  
7:55  8:20  700813 18  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázd. a sv.  
8:16  8:41  680036 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
8:25  8:50  700813 218    
9:11  9:36  Os 15007  
10:16  10:41  680036 13  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
10:30  10:55  700813 20  jede v pracovních dnech  
11:10  11:35  680814 3  jede v pracovních dnech  
11:55  12:20  700813 22  jede v pracovních dnech  
11:57  12:22  Os 15009  
12:16  12:41  680036 15  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
12:55  13:20  700813 24  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
13:16  13:41  680754 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
13:35  14:00  700813 26  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin  
14:10  14:35  680814 5  jede v pracovních dnech  
14:16  14:41  680036 17  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin  
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14:21  14:46  680036 103 jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních  
14:45  15:10  700813 34  jede v pracovních dnech  
15:11  15:36  Os 15011  
15:16  15:41  680036 19  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
15:45  16:10  700813 28  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
16:21  16:46  680036 107  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
17:00  17:25  700813 30  jede v pracovních dnech  
17:11  17:36  Os 15013  
17:16  17:41  680036 21  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin  
18:05  18:30  700813 32  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin  
19:11  19:36  Os 15015  Jede pouze v pracovních dnech  
19:45  20:10  700813 36  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 

g) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Litomyšl – Svitavy v následujících 
časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 680036, 680754, 680801 a 
680811, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
4:03  4:28  680801 2  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
4:25  4:50  680811 4  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
4:55  5:20  680801 4  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:30  5:55  680811 8  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:55  6:20  680801 6  jede v pracovních dnech 
6:30  6:55  680811 12 jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin a 

vybraných svátků 
6:30  6:55  680811 212 jede v pracovních dnech, jede také ve dnech letních prázdnin a 

vybraných svátků 
6:52  7:17  680801 10  jede v pracovních dnech 
6:55  7:20  680801 36 jede v prac. dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázd. a sv. 
7:02  7:27  680801 100  jede v sobotu, neděli a svátcích 
7:15  7:40  680036 2  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
7:57  8:22  680801 12  jede v pracovních dnech 
8:15  8:40  680036 6  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
8:35  9:00  680811 16  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
9:13  9:38  680036 100  jede v sobotu, neděli a svátcích 
9:15  9:40  680036 8  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
9:32  9:57  680801 14  jede v pracovních dnech 
10:35  11:00  680811 28  jede v pracovních dnech 
11:02  11:27  680801 102  jede v sobotu, neděli a svátcích 
11:15  11:40  680036 10  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
11:25  11:50  680811 42  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
11:32  11:57  680801 8  jede v pracovních dnech 
12:30  12:55  680811 20  jede v pracovních dnech 
12:45  13:10  680811 102  jede v sobotu, neděli a svátcích 
12:57  13:22  680801 20  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
13:15  13:40  680754 4  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin 
13:35  14:00  680811 22  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
14:00  14:25  680801 22  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
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14:00  14:25  680811 24 jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin a 
vybraných svátků 

14:15  14:40  680036 12  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
14:30  14:55  680811 26  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
14:55  15:20  680811 226  jede v pracovních dnech, jede v zimních dnech 
14:57  15:22  680801 26  jede v pracovních dnech 
15:02  15:27  680801 104  jede v sobotu, neděli a svátcích 
15:15  15:40  680036 14  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin 
15:35  16:00  680811 30  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
15:57  16:22  680801 28  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin 
16:15  16:40  680036 16  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
16:35  17:00  680811 32  jede v pracovních dnech 
16:45  17:10  680811 104  jede v sobotu, neděli a svátcích 
17:02  17:27  680801 30  jede v pracovních dnech 
17:13  17:38  680036 102  jede v sobotu, neděli a svátcích, 
17:15  17:40  680754 6  jede v pracovních dnech 
17:40  18:05  680811 34  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázdnin 
18:15  18:40  680036 18  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
18:22  18:47  680801 16  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
19:02  19:27  680801 106  jede v sobotu, neděli a svátcích 
19:15  19:40  680036 20  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
19:13  19:38  680036 108  jede v sobotu, neděli a svátcích 
19:57  20:22  680801 34  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
21:02  21:27  680036 22  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
21:02  21:27  680036 104  jede v neděli, nejede v době letních a zimních prázdnin a svátků 
h) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Svitavy - Litomyšl v následujících 

časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 680036, 680754, 680801 a 
680811, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
4:00  4:25  680036 1  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
4:00  4:25  680801 1  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
4:55  5:20  680036 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
5:00  5:25  680801 3  jede v pracovních dnech 
5:00  5:25  680811 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
5:25  5:50  680811 205  jede v pracovních dnech, jede ve dnech letních prázdnin 
5:25  5:50  680036 7  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
5:55  6:20  680801 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:55  6:20  680811 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:55  6:20  680036 9  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
6:00  6:25  680036 101  jede v sobotu, neděli a svátcích 
6:15  6:40  680801 9  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech let. a zimn. prázd. a svátků 
6:41  7:06  680801 7  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech let. a zimn. prázd. a svátků 
6:45  7:10  680811 13  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
6:50  7:15  680754 3  jede v pracovních dnech 
6:55  7:20  680801 77  jede v pracovních dnech, jede také ve dnech letních prázd. a vybr. sv. 
7:55  8:20  680036 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
7:58  8:23  680801 101  jede v sobotu, neděli a svátcích 
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8:00  8:25  680801 11  jede v pracovních dnech 
8:00  8:25  680811 15  jede v pracovních dnech 
9:55  10:20  680036 13  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
10:00  10:25  680801 15  jede v pracovních dnech 
10:00  10:25  680811 103  jede v sobotu, neděli a svátcích 
10:20  10:45  680811 17  jede v pracovních dnech 
11:55  12:20  680036 41  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
11:58  12:23  680801 103  jede v sobotu, neděli a svátcích 
12:10  12:35  680811 41  jede v pracovních dnech 
12:35  13:00  680801 13  jede v pracovních dnech 
12:55  13:20  680754 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
13:00  13:25  680811 19  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
13:15  13:40  680811 219  jede v pracovních dnech, jede ve dnech letních prázdnin 
13:55  14:20  680036 17  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
14:00  14:25  680801 21  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
14:00  14:25  680036 103  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních 
14:00  14:25  680811 105  jede v sobotu, neděli a svátcích 
14:10  14:35  680811 25  jede v pracovních dnech 
14:50  15:15  680811 27  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
14:55  15:20  680801 25  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
14:55  15:20  680036 19  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
15:58  16:23  680801 105  jede v sobotu, neděli a svátcích 
16:00  16:25  680801 27  jede v pracovních dnech 
16:00  16:25  680811 29  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
16:00  16:25  680036 107  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
16:55  17:20  680036 21  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
17:00  17:25  680801 29  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
17:00  17:25  680811 35  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
18:00  18:25  680801 31  jede v pracovních dnech 
18:00  18:25  680811 107  jede v sobotu, neděli a svátcích 
18:00  18:25  680811 33  jede v pracovních dnech 
20:30  20:55  680801 33  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech letních a zimních prázdnin 
22:05  22:30  680801 35  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
i) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Svitavy – Moravská Třebová v 

následujících časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 680018,680880 a 
680873, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
4:31  4:56  680880 3  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:20  5:45  680873 3  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:30  5:55  680880 5  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:45  6:10  680873 5  jede v pracovních dnech 
6:40  7:05  680880 7  jede v pracovních dnech 
6:50  7:15  680873 7  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
7:20  7:45  680873 37  jede v pracovních dnech mimo svátky a prázdniny 
7:39  8:04  680017 6  jede od 29.5. do 30.9. v sobotu, neděli a svátky 
7:47  8:12  680018 1  jede od 29.5. do 30.9. v sobotu, neděli a svátky 
7:55  8:20  680873 9  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
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7:55  8:20  680873 101  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
8:48  9:13  680880 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
8:50  9:15  680873 43  jede v pracovních dnech 
9:48  10:13  680880 13  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázd. 
9:50  10:15  680873 11  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
9:50  10:15  680880 103  jede v sobotu, nejede ve dnech zimních prázdnin 
10:45  11:10  680880 15  jede v pracovních dnech 
11:50  12:15  680873 13  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
11:55  12:20  680873 103  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
12:48  13:13  680880 19  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
13:48  14:13  680880 21  jede v pracovních dnech mimo svátky a prázdniny 
13:50  14:15  680880 105  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
13:50  14:15  680873 17  jede v pracovních dnech 
14:48  15:13  680880 23  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázd. 
14:55  15:20  680873 21  jede v pracovních dnech 
14:55  15:20  680880 223  jede v pracovních dnech o letních prázdninách 
15:48  16:13  680880 25  jede v pracovních dnech 
15:50  16:15  680873 105  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
15:50  16:15  680873 23  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
16:55  17:20  680873 27  jede v pracovních dnech 
17:45  18:10  680873 35  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
17:50  18:15  680880 33  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
17:50  18:15  680880 107  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
18:54  19:19  680017 4  jede od 29.5. do 30.9. v sobotu, neděli a svátky 
14:15  14:40  680880 31  jede v pracovních dnech 
19:55  20:20  680880 9  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
j) Žádný spoj této linky nebude odjíždět ze zastávek na území města Moravská Třebová – Svitavy v 

následujících časech z důvodu zajištění veřejné osobní dopravy autobusovými linkami 680018, 680880 a 
680873, které jsou finančně podporované Pardubickým krajem: 

OD  DO  LINKA  SPOJ  OMEZENÍ 
3:59  4:24  680873 20  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázd. 
4:40  5:05  680880 52  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
4:40  5:05  680873 2  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:15  5:40  680873 4  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
5:45  6:10  680880 94  jede v pracovních dnech 
5:53  6:18  680873 8  jede v pracovních dnech 
6:19  6:44  680873 6  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
6:46  7:11  680880 68  jede v pracovních dnech mimo svátky a prázdniny 
7:05  7:30  680880 2  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
7:19  7:44  680873 12  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
8:02  8:27  680880 54  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
8:14  8:39  680873 16  jede v pracovních dnech 
8:30  8:55  680017 1  jede od 29.5. do 30.9. v sobotu, neděli a svátky 
9:11  9:36  680880 102  jede v sobotu, nejede ve dnech zimních prázdnin 
10:02  10:27  680880 56  jede v pracovních dnech 
10:15  10:40  680873 18  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
11:16  11:41  680873 102  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 



52 

12:02  12:27  680880 58  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázd. 
12:16  12:41  680873 22  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
13:02  13:27  680880 8  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
13:05  13:30  680880 104  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
13:18  13:43  680873 24  jede v pracovních dnech 
14:02  14:27  680880 60  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních a letních prázd. 
14:15  14:40  680880 260  jede v pracovních dnech o letních prázdninách 
14:20  14:45  680873 28  jede v pracovních dnech 
15:02  15:27  680880 10  jede v pracovních dnech mimo svátky a prázdniny 
15:16  15:41  680873 104  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
15:19  15:44  680018 2  jede od 29.5. do 30.9. v sobotu, neděli a svátky 
15:16  15:41  680873 30  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
16:02  16:27  680880 62  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
16:16  16:41  680873 32  jede v pracovních dnech 
17:11  17:36  680880 106  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
17:16  17:41  680873 34  jede v pracovních dnech 
18:02  18:27  680880 64  jede v pracovních dnech 
19:20  19:45  680017 5  jede od 29.5. do 30.9. v sobotu, neděli a svátky 
19:16  19:41  680873 36  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
19:16  19:41  680873 106  jede v sobotu a neděli, nejede ve dnech zimních prázdnin 
22:02  22:27  680880 66  jede v pracovních dnech, nejede ve dnech zimních prázdnin 
Dny zimních a letních prázdnin jsou vždy určovány novelou vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního 
roku, na konkrétní školní rok. Omezení uvedená v bodech a) až l) neplatí v případě, že na dotčených spojích 
předmětné linky bude minimálně na všech relacích mezi zastávkami bez omezení uznáván integrovaný Tarif 
IDS IREDO stanovený Pardubickým krajem. Dopravce toto doloží při každém jednotlivém schvalování 
jízdního řádu (či jeho změny) tím, že v poznámkách tohoto jízdního řádu bude uveden text o uznávání 
integrovaného Tarifu IDS IREDO.“. V další části svého stanoviska dotčený úřad uvádí: „Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství byl dle ustanovení § 17a) odst. 1 písm. a) dále 
požádán o vyjádření k vedení linky. Dopravní úřad souhlasí s udělením licence na provozování linky Veselí 
nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec Králové – Praha a pro provozování dopravy stanovuje následující 
zpřesnění vedení linky:“. K tomuto dopravní úřad uvádí, že nepožádal dotčený úřad o vyjádření dle ust. § 
17a odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě. Dopravní úřad považuje vedení linky dle žádosti dopravce za 
správné, což konstatuje i KÚ Pardubického kraje, ODSH v odůvodnění svého stanoviska (viz níže).   
Své stanovisko a vyjádření dotčený úřad odůvodnil následovně: „Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, si nevyžádal vyjádření od subjektů uvedených v ust. § 17a odst. 1 písm. 
a) až f) zákona o silniční dopravě. Dopravní úřad dne 2.8.2021 dle trasy a zastávek zhodnotil, že o výše 
uvedené vyjádření nebude potřeba žádat. Žádost obsahuje jen existující zastávky a trasa linky je průjezdná. 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, v závazném stanovisku k udělení 
licence stanovil podmínku pro provozování dopravy dle ustanovení § 12 odst. 2 a odst. 5 téhož paragrafu 
zákona o silniční dopravě, a to z následujícího důvodu: Podmínka č. 1 stanovená z důvodu zajištění 
přepravní potřeby v tomto projednávaném přepravním spojení provozem jiné veřejné osobní dopravy, 
která je finančně podporovaná Pardubickým krajem na základě smluv o poskytování veřejných služeb v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Pardubického 
kraje. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dle ustanovení § 12 odst. 2 
a odst. 5 téhož paragrafu zákona o silniční dopravě, stanovil omezení v bodech a) až j). Krajský úřad 
Pardubického kraje dále uvádí údaje o smlouvách uzavřených mezi dopravcem a Pardubickým krajem: 
Veřejná linková doprava: 
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- dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. (č. ODSH/20/21454) linek 650650, 650800 
- dopravce Zlatovánek spol. s.r.o. (ODSH/20/22018) linky 680036, 680018 
- dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (ODSH/20/21453) linka 680754, 680814, 700813, 680811, 680801, 

80880, 680873 
Drážní doprava: 
- dopravce ČD (smlouva č. ODSH/19/20487) 
Smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). 
Uvedená omezující podmínka je stanovena obecně pro všechna provozní období a vychází z dále uvedených 
obecných pravidel, která jsou dlouhodobě a nediskriminačně uplatňována dopravním úřadem 
Pardubického 
kraje, kdy: 
- za nežádoucí trasový souběh je u posuzovaných spojů považováno, pokud se jedná o úsek či relaci 

obdobnou jízdní dobou a případně i podobným či ne zásadně větším počtem zastávek, 
- za nežádoucí časový souběh se spojem vedeným v rámci veřejných služeb v přepravě cestujících se 

považuje vedení spoje mimo tento režim s odjezdem v čase blížícím se 15 minut před tím, nebo 10 minut 
poté, do souběžného úseku či relace. 

Současně dopravní úřad Pardubického kraje, na základě již dříve aplikovaného postupu při zapojení jiných 
obdobných dálkových linek do integrovaného systému IDS IREDO, stanovil i možnost podmíněného úplného 
neuplatňování stanovených časových omezení v případě zavedení plného uznávání integrovaného tarifu IDS 
IREDO na předmětné lince. Dopravce to doloží tak, že při předložení každého jízdního řádu (či jeho změny) 
předmětné linky ke schválení dopravním úřadem bude v poznámkách tohoto jízdního řádu uveden text o 
uznávání integrovaného tarifu IDS IREDO. Podmínky pro provozování dopravy byly stanoveny na základě 
zákona o silniční dopravě. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství žádá 
dle ustanovení § 136 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání 
kopie rozhodnutí o udělení nebo neudělení licence po nabytí právní moci.“. 
Toto zdůvodnění považuje dopravní úřad za relevantní a dostatečné a přejímá jej do svého odůvodnění 
rozhodnutí. Dopravní úřad prověřil souběhy vedení linky č. 721852 s výše uvedenými spoji veřejné linkové 
osobní dopravy a veřejné drážní osobní dopravy provozovanými pod následujícími smlouvami o veřejných 
službách v přepravě cestujících uveřejněnými v Registru smluv: 
- smlouva č. ODSH/20/21454 uzavřená mezi Pardubickým krajem a dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 

a.s. ve znění dodatku této smlouvy (provoz linek 650650,650800) 
- smlouva č. ODSH/20/22018 uzavřená mezi Pardubickým krajem a dopravcem Zlatovánek spol. s.r.o. ve 

znění dodatku této smlouvy (provoz linek 680036,680017,680018) 
- smlouva č. ODSH/20/21453 uzavřená mezi Pardubickým krajem a dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 

ve znění dodatku této smlouvy (provoz linek 680754,680814,700813,680811,680801,680880,680873) 
- smlouva č. ODSH/19/20487 uzavřená mezi Pardubickým krajem a dopravcem České dráhy, a.s. ve znění 

dodatků této smlouvy (provoz vlaků na trati č. 018) 
Jízdní řády souběžné veřejné linkové osobní dopravy jsou uvedeny v celostátním informačním systému o 
jízdních řádech (dále jen „CIS JŘ“) a jízdní řády souběžné veřejné drážní osobní dopravy jsou uvedeny 
internetových stránkách Správy železnic, státní organizace. Dopravní úřad konstatuje, že pro jednotlivé výše 
uvedené mezizastávkové úseky se jedná o linky s obdobnou jízdní dobou a případně i podobným či ne 
zásadně větším počtem zastávek (s výjimkou linky č. 680811 spoje č. 24 – viz níže odůvodnění stanovení 
omezujících podmínek pro úsek ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr. do zastávky Svitavy,, aut.nádr.), jak uvádí 
dotčený úřad v odůvodnění svého stanoviska. Dopravní úřad vzal rovněž na vědomí princip dotčeného 
úřadu pro tvorbu ochranného časového pásma dotovaných spojů, tj. 15 min. před odjezdem a 10 min. po 
odjezdu dotovaného spoje, který považuje dopravní úřad s ohledem na shora uvedené odůvodnění KÚ 
Pardubického kraje, ODSH za dostatečné pro ochranu před negativními ekonomickými dopady spočívajícími 
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zejména v navýšení nákladů na provozování dopravy nebo ve snížení tržeb z dopravy plynoucích tak, jak 
uvádí ust. § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě. Dopravní úřad rovněž prověřil výše uvedené smlouvy v 
Registru smluv, především pak jejich platnost a sjednaný rozsah plnění veřejných služeb v přepravě 
cestujících (rozsah vždy uveden v příloze příslušné smlouvy). Platnost všech smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě je stanovena „…do dne předcházejícího termínu, 
v němž bude zahájeno provozování služby na základě smlouvy na dobu 10 let v oblasti …, jež bude uzavřena 
na základě zadávacího řízení ev. č. Z2019-006653 či případně obdobného zadávacího řízení, v případě, že 
zadávací řízení ev. č. Z2019-006653 bude zrušeno rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či 
rozhodnutím objednatele. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat dopravce o uzavření 
smlouvy dle předchozí věty a o termínu zahájení poskytování služby na jejím základě; tato smlouva pak 
končí ve smyslu odst. 10.7 písm. a) smlouvy dnem předcházejícím tomuto oznámenému termínu. Smlouva 
však v každém případě končí nejpozději k termínu celostátní změny jízdních řádů v červenci 2023, (tj. 10. 6. 
2023).“. Na základě výše uvedeného musel dopravní úřad při stanovení doby platnosti licence použít ust. 
§ 12 odst. 6 písm. c) zákona o silniční dopravě (viz níže odůvodnění doby platnosti licence). Na základě 
shora uvedených skutečností stanovil dopravní úřad ve výroku tohoto rozhodnutí bod 1) „Dalších podmínek 
pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ a k jednotlivým částem těchto podmínek 
omezujících provoz linky č. 721852 přejatých ze stanoviska tohoto dotčeného úřadu připojuje dopravní 
úřad následující údaje odůvodňující oprávněnost jejich stanovení v tomto rozhodnutí: 
1. v úseku ze zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. do zastávky Svitavy,,aut.nádr. byly podmínky omezení 

provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města 
Moravská Třebová – Svitavy veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná 
Pardubickým krajem, tj. linkami č. 680018 a 680017 provozovanými na základě smlouvy č. 
ODSH/20/22018 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění 
dodatku této smlouvy, a dále linkami č. 680880 a 680873 provozovanými na základě smlouvy č. 
ODSH/20/21453 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ve znění 
dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou uvedena výše v bodě j) citovaného stanoviska KÚ 
Pardubického kraje, ODSH,  

2. v úseku ze zastávky Svitavy,,aut.nádr. do zastávky Litomyšl,,aut.nádr. byly podmínky omezení provozu 
linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města Svitavy – 
Litomyšl veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým krajem, tj. 
linkou č. 680036 provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/22018 uzavřené mezi Pardubickým 
krajem a dopravcem Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, a dále linkami č. 680754, 
680801 a 680811 provozovanými na základě smlouvy č. ODSH/20/21453 uzavřené mezi Pardubickým 
krajem a dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ve znění dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou 
uvedena výše v bodě h) citovaného stanoviska KÚ Pardubického kraje, ODSH; dopravní úřad upozorňuje 
na následující chyby ve stanovisku: 
- časové omezení od 11:55 hod. do 12:20 hod. je chybně uvedeno na spoj č. 41 linky č. 680036, 

správně má být toto časové omezení s ohledem na princip uvedený ve stanovisku -15 min. a + 10 
min. od dotovaného spoje dle jízdního řádu linky č. 680036 uvedeno pro spoj č. 15 (jde o chybu 
v psaní), 

- časové omezení od 14:00 hod. do 14:25 hod. na spoj. č. 103 linky č. 680036 je chybně uvedeno pro 
pracovní dny mimo letní dny, neboť spoj. č. 103 dle jízdního řádu linky č. 680036 jede v soboty, 
neděle a státem uznané svátky (jde o chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový interval vztáhl 
na soboty, neděle a státem uznané svátky,  

- časové omezení od 16:00 hod. do 16:25 hod. na spoj. č. 107 linky č. 680036 je chybně uvedeno pro 
pracovní dny mimo dny zimních prázdnin, neboť spoj. č. 107 dle jízdního řádu linky č. 680036 jede 
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v soboty, neděle a státem uznané svátky (jde o chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový 
interval vztáhl na soboty, neděle a státem uznané svátky, 

3. v úseku ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr. do zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. byly podmínky omezení 
provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města 
Litomyšl – Vysoké Mýto veřejnou drážní osobní dopravou provozovanou na trati č. 018 Choceň – 
Litomyšl, která je finančně podporována Pardubickým krajem na základě smlouvy č. ODSH/19/20487 
uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem České dráhy, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, a 
veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým krajem, tj. linkou č. 
680036 provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/22018 uzavřené mezi Pardubickým krajem a 
dopravcem Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, a linkami č. 700813, 680814, 680754 
provozovanými na základě smlouvy č. ODSH/20/21453 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ve znění dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou uvedena výše 
v bodě f) v části ocitovaného odůvodnění stanoviska dotčeného úřadu; dopravní úřad upozorňuje na 
následující chyby ve stanovisku: 
- časové omezení od 8:25 hod. do 8:50 hod. na spoj. č. 218 linky č. 700813 je chybně uvedeno bez 

jakékoliv bližší specifikace, takže by mělo platit po všechny dny v týdnu po celý rok, dle jízdního řádu 
linky č. 700813 ovšem spoj č. 218 jede v pracovní dny v době vánočních školních prázdnin (jde o 
chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový interval tedy vztáhl na pracovní dny pouze v době 
vánočních školních prázdnin, 

- časové omezení od 14:21 hod. do 14:46 hod. na spoj. č. 103 linky č. 680036 je chybně uvedeno pro 
pracovní dny mimo letní dny, neboť spoj. č. 103 dle jízdního řádu linky č. 680036 jede v soboty, 
neděle a státem uznané svátky (jde o chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový interval vztáhl 
na soboty, neděle a státem uznané svátky, 

- časové omezení od 16:21 hod. do 16:46 hod. na spoj. č. 107 linky č. 680036 je chybně uvedeno pro 
pracovní dny mimo dny zimních prázdnin, neboť spoj. č. 107 dle jízdního řádu linky č. 680036 jede 
v soboty, neděle a státem uznané svátky (jde o chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový 
interval vztáhl na soboty, neděle a státem uznané svátky, 

- časové omezení od 19:11 hod. do 19:36 hod. na os. vlak č. 15015 provozovaný na trati č. 018 je 
chybně uvedeno pro pracovní dny, neboť os. vlak č. 15015 dle traťového jízdního řádu jede v úseku 
Litomyšl – Vysoké Mýto v soboty, neděle a státem uznané svátky (jde o chybu v psaní), dopravní úřad 
proto tento časový interval vztáhl na soboty, neděle a státem uznané svátky, 

4. v úseku ze zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. do zastávky Holice,,aut.nádr. byly podmínky omezení 
provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města Vysoké 
Mýto do Holic veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým krajem, 
tj. linkou č. 680036 provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/22018 uzavřené mezi Pardubickým 
krajem a dopravcem Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, dále linkou č. 650800 
provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/21454 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., ve znění dodatku této smlouvy, a linkami č. 680814, 680754 
provozovanými na základě smlouvy č. ODSH/20/21453 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ve znění dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou uvedena výše 
v bodě d) v části ocitovaného odůvodnění stanoviska dotčeného úřadu; dopravní úřad upozorňuje na 
následující chyby ve stanovisku: 
- časové omezení od 6:39 hod. do 7:04 hod. na spoj. č. 9 linky č. 680036 je chybně uvedeno pro 

soboty, neděle a svátky, neboť spoj č. 9 dle jízdního řádu linky č. 680036 jede v pracovní dny mimo 
vánočních školních prázdnin (jde o chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový interval vztáhl 
na pracovní dny mimo vánočních školních prázdnin,  
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- časové omezení od 6:42 hod. do 7:07 hod. na spoj. č. 101 linky č. 680036 je chybně uvedeno pro 
pracovní dny, neboť spoj. č. 101 dle jízdního řádu linky č. 680036 jede v soboty, neděle a státem 
uznané svátky (jde o chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový interval vztáhl na soboty, 
neděle a státem uznané svátky, 

- časové omezení od 16:42 hod. do 17:07 hod. na spoj. č. 107 linky č. 680036 je chybně uvedeno pro 
pracovní dny mimo dny zimních prázdnin, neboť spoj. č. 107 dle jízdního řádu linky č. 680036 jede 
v soboty, neděle a státem uznané svátky (jde o chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový 
interval vztáhl na soboty, neděle a státem uznané svátky, 

- časové omezení od 17:30 hod. do 17:55 hod. na spoj. č. 15 linky č. 680814 je chybně uvedeno pro 
soboty, neděle a svátky, neboť tento spoj dle jízdního řádu linky č. 680814 jede v pracovní dny (jde o 
chybu v psaní), dopravní úřad proto tento časový interval vztáhl na pracovní dny, 

5. v úseku Holice,,aut.nádr. – Hradec Králové,,Terminál HD byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města Holice do Hradce Králové (KHK) 
veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým krajem, tj. linkou č. 
650650 provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/21454 uzavřené mezi Pardubickým krajem a 
dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., ve znění dodatku této smlouvy, dále linkou č. 680036 
provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/22018 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem 
Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, a linkou č. 680754 provozovanou na základě 
smlouvy č. ODSH/20/21453 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., 
ve znění dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou uvedena výše v bodě b) v části ocitovaného 
odůvodnění stanoviska dotčeného úřadu, 

6. v úseku Hradec Králové,,Terminál HD – Holice,,aut.nádr. byly podmínky omezení provozu linky č. 721852 
stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území Města Hradec Králové (KHK) do Holic 
veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým krajem, tj. linkou č. 
650650 provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/21454 uzavřené mezi Pardubickým krajem a 
dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., ve znění dodatku této smlouvy, dále linkou č. 680036 
provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/22018 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem 
Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, a linkou č. 680754 provozovanou na základě 
smlouvy č. ODSH/20/21453 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., 
ve znění dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou uvedena výše v bodě a) v části ocitovaného 
odůvodnění stanoviska dotčeného úřadu, 

7. v úseku ze zastávky Holice,,aut.nádr. do zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. byly podmínky omezení 
provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města Holice 
do Vysokého Mýta veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým 
krajem, tj. linkou č. 680036 provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/22018 uzavřené mezi 
Pardubickým krajem a dopravcem Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, dále linkou č. 
650800 provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/21454 uzavřené mezi Pardubickým krajem a 
dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., ve znění dodatku této smlouvy, a linkami č. 680814, 680754 
provozovanými na základě smlouvy č. ODSH/20/21453 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ve znění dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou uvedena výše 
v bodě c) v části ocitovaného odůvodnění stanoviska dotčeného úřadu, 

8. v úseku ze zastávky Vysoké Mýto,,aut.nádr. do zastávky Litomyšl,,aut.nádr. byly podmínky omezení 
provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města Vysoké 
Mýto - Litomyšl veřejnou drážní osobní dopravou provozovanou na trati č. 018 Choceň – Litomyšl, která 
je finančně podporována Pardubickým krajem na základě smlouvy č. ODSH/19/20487 uzavřené mezi 
Pardubickým krajem a dopravcem České dráhy, a.s., ve znění dodatků této smlouvy, a veřejnou linkovou 
osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým krajem, tj. linkou č. 680036 
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provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/22018 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem 
Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, a linkami č. 700813, 680814, 680754 
provozovanými na základě smlouvy č. ODSH/20/21453 uzavřené mezi Pardubickým krajem a dopravcem 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ve znění dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou uvedena výše 
v bodě e) v části ocitovaného odůvodnění stanoviska dotčeného úřadu; dopravní úřad upozorňuje na 
následující chyby ve stanovisku: 
- časové omezení od 15:35 hod. do 16:00 hod. na spoj. č. 231 linky č. 700813 je chybně uvedeno bez 

jakékoliv bližší specifikace, takže by mělo platit po všechny dny v týdnu po celý rok, dle jízdního řádu 
linky č. 700813 ovšem spoj č. 231 jede v pracovní dny v době hlavních školních prázdnin (jde o chybu 
v psaní), dopravní úřad proto tento časový interval tedy vztáhl na pracovní dny pouze v době hlavních 
školních prázdnin, 

- časové omezení od 18:26 hod. do 18:51 hod. na os. vlak č. 15014 provozovaný na trati č. 018 je 
chybně uvedeno pro pracovní dny, neboť os. vlak č. 15014 dle traťového jízdního řádu jede v úseku 
Vysoké Mýto – Litomyšl v soboty, neděle a státem uznané svátky (jde o chybu v psaní), dopravní úřad 
proto tento časový interval vztáhl na soboty, neděle a státem uznané svátky, 

9. v úseku ze zastávky Litomyšl,,aut.nádr. do zastávky Svitavy,,aut.nádr. byly podmínky omezení provozu 
linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města Litomyšl – 
Svitavy veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým krajem, tj. 
linkou č. 680036 provozovanou na základě smlouvy č. ODSH/20/22018, uzavřené mezi Pardubickým 
krajem a dopravcem Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, a linkami č. 680754, 680801 
a 680811, provozovanými na základě smlouvy č. ODSH/20/21453, uzavřené mezi Pardubickým krajem a 
dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ve znění dodatku této smlouvy, čísla smluvních spojů jsou uvedena 
výše v bodě g) v části ocitovaného odůvodnění stanoviska dotčeného úřadu; dopravní úřad upozorňuje 
na následující chybu ve stanovisku: 
- časové omezení od 14:00 hod. do 14:25 hod. je ve stanovisku vztaženo ke spoji č. 24 linky č. 680811, 

dle jízdního řádu linky č. 680811 ovšem spoj č. 24 jede pouze v úseku Litomyšl,,aut.nádr. až 
Čistá,,pohostinství a předmětného úseku Litomyšl,,aut.nádr. – Svitavy,,aut.nádr. se netýká, z tohoto 
důvodu nebylo toto časové omezení dopravním úřadem v části výroku rozhodnutí „Další podmínky 
pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ nijak zohledněno,  

10. v úseku ze zastávky Svitavy,,aut.nádr. do zastávky Moravská Třebová,,aut.nádr. byly podmínky omezení 
provozu linky č. 721852 stanoveny z důvodu zajištění spojení v úseku ze zastávek na území města Svitavy 
– Moravská Třebová veřejnou linkovou osobní dopravou, která je finančně podporovaná Pardubickým 
krajem, tj. linkami č. 680018 a 680017 provozovanými na základě smlouvy č. ODSH/20/22018 uzavřené 
mezi Pardubickým krajem a dopravcem Zlatovánek spol. s.r.o., ve znění dodatku této smlouvy, a dále 
linkami č. 680880 a 680873 provozovanými na základě smlouvy č. ODSH/20/21453 uzavřené mezi 
Pardubickým krajem a dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ve znění dodatku této smlouvy, čísla 
smluvních spojů jsou uvedena výše v bodě i) citovaného stanoviska KÚ Pardubického kraje, ODSH; 
dopravní úřad upozorňuje na následující chybu ve stanovisku: 
- časové omezení od 14:15 hod. do 14:40 hod. je stanoveno na základě dotovaného spoje č. 31 linky č. 

680880, spoje č. 31 dle jízdního řádu linky č. 680880 ovšem odjíždí ze zastávky Svitavy,,aut.nádr. 
v 19:30 hod., při zohlednění principu -15 min. a + 10 min. od dotovaného spoje má být tento časový 
interval správně vytyčen od 19:15 hod. do 19:40 hod. (jde o chybu v psaní), s ohledem na výše 
uvedené dopravní úřad stanovil tedy tento časový interval ve správné podobě, tj. od 19:15 hod. do 
19:40 hod.   

Dopravní úřad při stanovení podmínek omezujících provozování linky č. 721852 v bodě 1) „Dalších 
podmínek pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ vycházel z údajů obsažených 
v bodě 1. stanoviska KÚ Pardubického kraje, ODSH, kdy v případech, že se jednotlivé časové intervaly 
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vzájemně překrývaly, tyto časové intervaly slučoval do jednoho časového intervalu. Dále dopravní úřad 
použil místo označení jednotlivých prázdnin uvedených ve stanovisku dotčeného úřadu termíny pro 
označení jednotlivých prázdnin z kalendáře pro JŘ 2021 v CISJŘ (dle MSMT-48492019-2 a MSMT-
5214/2020-3), a to následovně: místo „prázdniny“ použit výraz „školní prázdniny“, místo „letní prázdniny“ 
použit výraz „hlavní školní prázdniny“, místo „zimní prázdniny“ použit výraz „vánoční školní prázdniny“. 
I přes tyto úpravy a úpravy uvedené výše pro jednotlivé mezizastávkové úseky jsou podmínky omezující 
provozování linky č. 721852 stanoveny v tomto rozhodnutí zcela v souladu se stanoviskem dotčeného 
úřadu. Dále pak dopravní úřad stanovil v bodě 2) „Dalších podmínek pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) 
zákona o silniční dopravě:“ podmínku přejatou ze stanoviska dotčeného úřadu, která dopravci dává 
možnost na všech relacích mezi zastávkami v úseku Moravská Třebová,,aut.nádr. – Hradec 
Králové,,terminál HD a Hradec Králové,,terminál HD  – Moravská Třebová,,aut.nádr. bez omezení uznáván 
integrovaný Tarif IDS IREDO stanovený Pardubickým krajem, a tím se vyhnout omezujícím podmínkám 
stanoveným v bodě 1) „Dalších podmínek pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ v 
relacích mezi zastávkami v úseku Moravská Třebová,,aut.nádr. – Hradec Králové,,terminál HD a Hradec 
Králové,,terminál HD  – Moravská Třebová,,aut.nádr., přičemž je stanoven i způsob, jakým by toto dopravce 
doložil, a to textem o uznávání Tarifu IDS IREDO v poznámkách každého jízdního řádu linky č. 721852 
předloženého dopravnímu úřadu ke schválení. V této podmínce KÚ Pardubického kraje, ODSH dopravní 
úřad pouze doplnil, v jakém mezizastávkovém úseku může být Tarif IDS IREDO uznáván (jedná se souhrnný 
úsek Moravská Třebová,,aut.nádr. – Hradec Králové,,terminál HD a Hradec Králové,,terminál HD  – 
Moravská Třebová,,aut.nádr.). Dopravní úřad považuje tuto podmínku KÚ Pardubického kraje, ODSH za 
zcela relevantní a oprávněnou, monitorující snahu o zapojení i komerční dopravy do systému IDS IREDO, a 
tím jej rozšířit o další nabídku dopravní služby v rámci dopravní obslužnosti daného území. Pro výše 
uvedené odůvodnění podmínek omezujících provoz linky č. 721852 stanovených v bodě „Další podmínky 
pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ výrokové části rozhodnutí použil dopravní 
úřad informace získané ze stanoviska KÚ Pardubického kraje, ODSH. K principu pro stanovení ochranného 
časového pásma dotovaných spojů ze stanoviska dotčeného úřadu 15 minut před a nebo 10 minut po 
dotovaném spoji dopravní úřad ještě uvádí, že tento časový interval by měl být dostatečný pro ochranu 
spojů provozovaných pod shora uvedenými smlouvami o veřejných službách v přepravě cestujících tak, aby 
nedocházelo k nadbytečnosti a současně k negativním ekonomickým dopadům, spočívajícím zejména v 
navýšení nákladů na provozování dopravy nebo ve snížení tržeb z dopravy plynoucí, na což pamatuje i ust. 
§ 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě. Mimo tyto časové intervaly tedy dopravce může na projednávané 
lince č. 721852 nabízet své přepravní služby jako benefit pro cestující nad rámec spojů dopravní obslužnosti 
zajišťovaných Pardubickým krajem. K ustanovení § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě o nadbytečnosti s 
ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky veřejnou osobní dopravou na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících, která je jednou ze dvou předpokladů pro neudělení licence, 
doplňuje dopravní úřad ještě následující. Této nadbytečnosti bylo zabráněno právě stanovením bodu „Další 
podmínky pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí tak, aby k ní nedocházelo, neboť ve stanovených intervalech (místně i časově) je provozována 
jiná veřejná doprava na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících dle stanoviska KÚ 
Pardubického kraje, ODSH. V časových intervalech uvedených v části výroku tohoto rozhodnutí v bodě 1) 
„Dalších podmínek pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ pro konkrétní 
mezizastávkové úseky je dopravní obslužnost dostatečně zajištěna veřejnou osobní dopravou na základě 
smluv o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřených Pardubickým krajem s dopravci (viz výše). 
Navíc je v bodě 2) „Dalších podmínek pro provoz dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě:“ 
podmínka, která by dopravci dávala možnost se vyhnout podmínkám z bodu 1) v úseku Moravská 
Třebová,,aut.nádr. – Hradec Králové,,terminál HD a Hradec Králové,,terminál HD  – Moravská 
Třebová,,aut.nádr.tím, že by na spojích linky č. 721852 v mezizastávkovém úseku Moravská 
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Třebová,,aut.nádr. – Hradec Králové,,terminál HD a Hradec Králové,,terminál HD  – Moravská 
Třebová,,aut.nádr. uznával Tarif IDS IREDO (viz výše). V samém závěru svého stanoviska dotčený úřad žádá 
o zaslání pravomocného rozhodnutí o udělení nebo neudělení licence na tuto linku po nabytí právní moci. K 
tomuto bodu stanoviska dopravní úřad uvádí, že kopie tohoto rozhodnutí bude dotčenému úřadu po nabytí 
právní moci rozhodnutí v souladu s dle ust. § 136 odst. 4 správního řádu zaslána. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal souhlasné stanovisko 
k žádosti dopravce. 

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy zaslalo souhlasné stanovisko k žádosti 
dopravce, které podmínilo tím, že bude na území hlavního města Prahy dodrženo jím určené vedení linky a 
zastávky. S ohledem na to, že trasa linky po území hlavního města Prahy uvedená v žádosti dopravce pro 
oba směry je sjízdná z pohledu dopravního značení, stanovil dopravní úřad v tomto rozhodnutí trasu linky 
dle žádosti dopravce, neboť neshledal žádný zákonný relevantní důvod, proč v tomto bodě žádosti 
dopravce mu nevyhovět. Dopravní úřad dále konstatuje, že zastávky uvedené v tomto stanovisku 
dotčeného úřadu jsou shodné se zastávkami na území hlavního města Praha uvedenými v žádosti dopravce. 
Dále hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy ve svém stanovisku uvedlo 
následující zpřesňující podmínku: „Vzhledem k tomu, že frekvence současně provozovaných spojů v 
zastávce Praha,,ÚAN Florenc, Praha,, Černý Most je v některých časových úsecích na hranici únosnosti, jak 
má na mysli ustanovení § 16f odst. 2 písm. c), požaduje dopravní úřad hl.m. Prahy, aby mu byl každý jízdní 
řád této linky před jeho schválením zaslán v souladu s ustanovením § 17a odst. 1 písm. a) b) d) a e) zákona 
o silniční dopravě k vyjádření. Tato podmínka je stanovena s ohledem na kapacitu odbavovacích hran této 
zastávky.“. Dále svoji zpřesňující podmínku tento dotčený úřad odůvodnil následovně: „s odvoláním na 
ustanovení § 16b odst. 4 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
budou nedílnou součástí udělené licence i uvedené podmínky pro provozování linky na území hl.m. Prahy, s 
výjimkou těch, které budou totožné s podmínkami stanovenými Vaším úřadem.“. K tomuto dopravní úřad 
uvádí následující. Ustanovení § 16b odst. 4 písm. b) zákona o silniční dopravě se vztahuje k procesu 
udělování licencí k provozování mezinárodní veřejné linkové osobní dopravy prováděné Ministerstvem 
dopravy a nemá tedy nic společného s udělováním licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní 
dopravy, pro které jsou příslušné dopravní úřady. Dále pak dopravní úřad konstatuje, že ust. §17a odst. 1 
zákona o silniční dopravě dopravnímu úřadu dává možnost nikoliv povinnost si pro účely schválení jízdního 
řádu, výlukového jízdního řádu nebo jejich změny vyžádat vyjádření od subjektů uvedených v ust. §17a 
odst. 1 písm. a), b),c),d) a e) zákona o silniční dopravě. S ohledem na ust. § 13 odst. zákona o silniční 
dopravě není v tomto bodě stanovisko hlavního města Praha, Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
dopravy pro dopravní úřad závazné, a proto z něj nevyvozuje v tomto řízení žádné důsledky. Závěrem svého 
stanoviska hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy uvedlo: „Žádáme Vás o 
zaslání vydané licence, včetně všech následujících změn a doplňků. Rovněž tak žádáme, abyste zdejší odbor 
obratem vyrozuměli o neudělení licence, resp. zastavení správního řízení.“. K tomuto dopravní úřad uvádí, 
že kopie rozhodnutí bude tomuto dotčenému úřadu po nabytí právní moci rozhodnutí v souladu s ust. § 136 
odst. 4 správního řádu zaslána. Co se týče následujících změn licence k provozování linky 721852, které se 
dotknou území hlavního město Prahy, tak v tomto případě bude dopravní úřad postupovat v souladu s ust. 
§ 14 zákona o silniční dopravě. 

Ke stanovení šestimístného čísla linky 721852 Veselí nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec Králové – 
Praha dopravní úřad uvádí následující. Dopravce ve své žádosti uvedl: „Byli bychom rádi, kdyby se podařilo 
pro linku najít očíslování s koncovkou 852, pro přehlednost s dosavadními linkami 890850 a 890851, 
vydanými v Olomouckém kraji.“. Dopravní úřad tedy stanovil číslo linky v souladu s ust. § 3 a přílohy č. 1 
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vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy a v souladu se žádostí dopravce, tj. 
721852. 

Dopravní úřad stanovil datum zahájení provozu na lince na 12.12.2021. Žádost dopravce byla dopravnímu 
úřadu doručena dne 20.07.2021, dopravní úřad má dle ust. § 11 odst. 6 zákona o silniční dopravě o žádosti 
rozhodnout do 60 dnů od jejího doručení. Jelikož se jedná o dopravu bez smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících, musel si dopravní úřad vyžádat dle ust. § 13 odst. 1 zákona o silniční dopravě závazná 
stanoviska od Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství a od Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru dopravy, které měly na jeho vydání dle ust. 
§ 13 odst. 2 zákona o silniční dopravě 30 dní od doručení žádosti o závazné stanovisko, tyto žádosti byly 
všem dotčeným úřadům doručeny dne 21.07.2021, čímž bylo dopravnímu úřadu známo, že od tohoto dne 
vedou zde uvedené dotčené úřady řízení o vydání závazného stanoviska. Současně dopravní úřad svým 
usnesením č.j. JMK 109208/2021 ze dne 22.07.2021 dle ust. § 149 odst. 3 správního řádu správní řízení 
přerušil, a to do dne doručení posledního ze závazných stanovisek dotčených úřadů dopravnímu úřadu, 
nejdéle však na dobu 30 dnů ode dne doručení žádosti dopravního úřadu dotčeným úřadům. Dopravci bylo 
toto usnesení doručeno dne 22.07.2021. Poslední ze závazných stanovisek dotčených úřadů bylo 
dopravnímu úřadu doručeno dne 20.08.2021 a současně tímto dnem uplynula lhůta 30 dnů ode dne 
doručení žádosti dopravního úřadu č. j. JMK 108055/2021 ze dne 21.07.2021 o vydání závazného stanoviska 
od těchto dotčených úřadů, čímž pominuly důvody přerušení zde uvedeného správního řízení a správní 
řízení tedy ode dne 20.08.2021 pokračuje. Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je linková osobní 
doprava, která není v celém rozsahu provozovaná na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, bylo rozhodnutí o vydání licence předmětem správního poplatku. Dopravní úřad zaslal v souladu 
s ust. § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích dopravci dopisem č.j. JMK 128012/2021 ze dne 01.09.2021 
„Výzvu k zaplacení správního poplatku“, která byla dopravci doručena tentýž den. Dopravce uhradil dne 
01.09.2021 na účet Jihomoravského kraje správní poplatek za vydání licence podle položky 34 bodu 1 písm. 
a) sazebníku zákona o správních poplatcích ve výši 500 Kč. Dopravní úřad svým dopisem č.j. JMK 
124328/2021 ze dne 23.08.2021 dopravci sdělil, že ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí, a 
tímto mu dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal možnost se před vydáním rozhodnutí seznámit s podklady 
rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to do 5 dnů ode dne doručení tohoto dopisu, tento dopis byl dopravci 
doručen tentýž den a lhůta pro možnost seznámit s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim vypršela dne 
30.08.2021 (viz níže). Vzhledem k poměrně rozsáhlému obsahu závazných stanovisek některých dotčených 
úřadů (viz výše) potřeboval dopravní úřad dostatek času pro vypracování tohoto obsáhlého rozhodnutí, 
z tohoto důvodu jej vydal dne 18.10.2021 při dodržení 60. denní lhůty stanovené v ust. § 11 odst. 4 zákona 
o silniční dopravě a s přihlédnutím k přerušení řízení dle ust. § 149 odst. 3 správního řádu. Dle ust. § 12 
odst. 3 písm. c) zákona o silniční dopravě rozhodnutí o udělení licence obsahuje datum zahájení provozu 
linkové osobní dopravy. Dopravní úřad se při jeho stanovení řídil právní úvahou, že dle ust. § 24 odst. 1 
správního řádu, jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí 
připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, dle § 83 odst. 1 
správního řádu odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a dle ust. § 73 odst. 1 správního 
řádu je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání. Tímto je 
dáno, že rozhodnutí o udělení licence k provozování linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 
721852 Veselí nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec Králové – Praha je doručeno nejpozději 10. den ode 
dne, kdy bylo připraveno k vyzvednutí, a pak 16. den po tomto dni rozhodnutí nabude právní moci. 
Následně musí proběhnout správní řízení o schválení jízdního řádu linky veřejné linkové osobní dopravy 
vnitrostátní 721852 Veselí nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec Králové – Praha na základě žádosti 
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dopravce, kde opět dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu, jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 
dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou 
posledním dnem této lhůty, dle ust. § 16f odst. 6 zákona o silniční dopravě „Proti rozhodnutí, kterým byl 
jízdní řád nebo výlukový jízdní řád schválen nebo kterým byla schválena jejich změna, se nelze odvolat;“, 
takže zde nenastupuje ust. § 83 odst. 1 správního řádu, dle kterého odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí, ale rovnou platí ust. § 73 odst. 1 správního řádu, že je v právní moci rozhodnutí, 
které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání. V ust. § 17 odst. 1 zákona o silniční dopravě je 
uvedeno následující: „Schválený jízdní řád postoupí dopravní úřad Ministerstvu dopravy, které vede pro 
potřeby veřejnosti celostátní informační systém o jízdních řádech.“. V ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. vyhlášky č. 
122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy (dále jen „vyhlášky“) je uvedeno následující: „Jízdní 
řád vnitrostátní linkové dopravy a jeho změny zpracované podle § 2 předkládá dopravce ke schválení s 
obsahem a v podobě podle § 3 a 4 ve lhůtě, kterou stanoví příslušný dopravní úřad tak, aby jej mohl schválit 
a postoupit do celostátního informačního systému o jízdních řádech nejpozději 15 dnů před začátkem jeho 
platnosti.“. Ze zde uvedeného tedy vyplývá, že rozhodnutí o udělení licence musí být vydáno asi 55 dnů 
před počátkem platnosti příslušné licence, aby bylo bezpečně zajištěno, že dle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
vyhlášky bude jízdní řád postoupen do celostátního informačního systému o jízdních řádech nejpozději 15 
dní před začátkem jeho platnosti. Na základě všech výše uvedených skutečností nemohl tedy dopravní úřad 
vyhovět části žádosti dopravce, ve které je datum zahájení provozu na lince 721852 Veselí nad Moravou – 
Zlín – Olomouc – Hradec Králové – Praha požadováno 01.11.2021, a stanovil datum zahájení provozu na 
lince veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 721852 Veselí nad Moravou – Zlín – Olomouc – Hradec 
Králové – Praha na 12.12.2021, což je současně termín pro změny jízdních řádů zveřejněný Ministerstvem 
dopravy způsobem umožňujícím dálkový přístup (stanovený počátek platnosti licence v termínu změn 
jízdních řádů zveřejněném Ministerstvem dopravy způsobem umožňujícím dálkový přístup považuje 
dopravní úřad za vhodný). 

Dopravní úřad vydává licenci k provozování linky č. 721852 s platností na dobu 2 let do 11.12.2023, a to 
z následujících důvodů. Platnost SMLOUVY č. D/0806/2019/DOP O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ - uzavřené mezi Zlínským krajem a Českými dráhami, 
a.s. pro Provozní soubor A, ve znění dodatků, je sjednána do konce platnosti jízdního řádu 2022/2023. 
Platnost Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc uzavřené dne 
11.12.2015 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Českými dráhami, a.s., ve znění dodatků, je 
sjednána do konce platnosti jízdního řádu pro období 2024/2025.  Platnost všech smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě uzavřených Pardubickým krajem 
s dopravci provozujícími veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní uvedených ve stanovisku KÚ 
Pardubického kraje, ODSH je sjednána následovně: „…do dne předcházejícího termínu, v němž bude 
zahájeno provozování služby na základě smlouvy na dobu 10 let v oblasti …, jež bude uzavřena na základě 
zadávacího řízení ev. č. Z2019-006653 či případně obdobného zadávacího řízení, v případě, že zadávací 
řízení ev. č. Z2019-006653 bude zrušeno rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či 
rozhodnutím objednatele. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat dopravce o uzavření 
smlouvy dle předchozí věty a o termínu zahájení poskytování služby na jejím základě; tato smlouva pak 
končí ve smyslu odst. 10.7 písm. a) smlouvy dnem předcházejícím tomuto oznámenému termínu. Smlouva 
však v každém případě končí nejpozději k termínu celostátní změny jízdních řádů v červenci 2023, (tj. 10. 6. 
2023).“. Dopravní úřad k takto sjednané platnosti smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 
konstatuje, že maximální platnost těchto smluv uvedená v samém závěru poslední věty je ve vzájemném 
rozporu s: … „v červenci 2023, (tj. 10. 6. 2023)“, nic méně dopravní úřad považuje za věrohodné 
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10.06.2023, neboť jde o konkrétní datum, přičemž změnový termín pro schvalování jízdních řádů ve veřejné 
linkové osobní dopravě bývá standardně v měsíci červnu, popř. na konci měsíce května, nikoliv však 
v měsíci červenci. S ohledem na shora uvedené konce platnosti smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících stanovil dopravní úřad konec platnosti licence k provozování linky č. 721852 na základě ust. § 12 
odst. 6 písm. c) zákona o silniční dopravě, na základě kterého se doba platnosti licence stanovuje na dobu 
platnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, jejíž platnost uplyne dříve než za 5 let ode 
dne, kdy dopravce hodlá zahájit provoz, jde-li o linkovou dopravu bez smlouvy o veřejných službách, jejíž 
trasa linky je stejná nebo obdobná jako trasa linky veřejné linkové nebo veřejné drážní osobní dopravy 
provozované na základě této smlouvy, nejméně však na 2 roky.  

Dopravní úřad konstatuje, že na území Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Pardubického kraje není dán 
důvod pro neudělení licence dle ust. § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě, jelikož dopravní úřad v souladu 
s ust. § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě stanovil v rozhodnutí o udělení licence v dalších 
podmínkách pro provoz linky 721852 dle § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě podmínky převzaté 
ze stanovisek příslušných dotčených úřadů (viz výše). Ze stanovisek Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a hlavního města Praha, Magistrátu hlavního města Prahy, 
odboru dopravy nevyplývá nic, co by zakládalo důvod pro neudělení licence dle ust. § 12 odst. 2 zákona o 
silniční dopravě, popř. ke stanovení podmínek omezujících provoz linky 721852 dle ust. § 12 odst. 5 písm. a) 
zákona o silniční dopravě (po území Královéhradeckého kraje byly stanoveny pouze omezující podmínky pro 
provoz linky 721852, které po jeho území ve svém stanovisku stanovil KÚ Pardubického kraje, ODSH). Po 
území Jihomoravského kraje po posouzení dopravním úřadem není dán důvod pro neudělení licence dle 
ust. § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě, ani důvod ke stanovení podmínek omezujících provoz linky 
721852 dle s ust. § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě. 

Dopravní úřad stanovil v bodě „Další podmínky pro provoz dle § 12 odst. 4 písm. b) bodu 2. zákona o silniční 
dopravě:“ podmínky „zastávka Olomouc,,Pionýrská je obsluhována ve směru Brno – Praha, zastávka 
Olomouc,,Fakultní nem. je obsluhována ve směru do Praha – Brno“, které vycházejí ze žádosti dopravce 
z části „Trasa linky:“, kde je uvedeno „…Olomouc po silnici I/46 se zastávkou Olomouc,,Pionýrská (v 
opačném směru Olomouc,,Fakultní nem.)…“. Dále dopravní úřad stanovil na základě žádosti dopravce 
následující podmínky: „ze zastávky Prostějov,,aut.st. do zastávky Prostějov,,Olomoucká se nepřepravují 
cestující, ze zastávky Prostějov,,Olomoucká do zastávky Prostějov,,aut.st. se nepřepravují cestující, ze 
zastávky Olomouc,,Pionýrská do zastávky Olomouc,,Tržnice plocha se nepřepravují cestující, ze zastávky 
Olomouc,,Tržnice plocha do zastávky Olomouc,,Fakultní nem. se nepřepravují cestující“, které vycházejí ze 
z části žádosti dopravce „Trasa linky:“, kde je uvedeno „Vzdáváme se přepravy v rámci Prostějova“ a 
„Vzdáváme se přepravy v rámci Olomouce“. 

Dopravní úřad svým dopisem č.j. JMK 124328/2021 ze dne 23.08.2021 dopravci sdělil, že ukončil 
shromažďování podkladů pro rozhodnutí, a tímto mu dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal možnost se 
před vydáním rozhodnutí seznámit s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to do 5 dnů ode dne 
doručení tohoto dopisu. S podklady rozhodnutí se mohl dopravce seznámit na Krajském úřadě 
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Žerotínovo nám. 3, Brno v místnosti č. 206 po předchozí telefonické 
domluvě (tel. 541651326) nebo domluvě e-mailem (rezacova.eva@kr-jihomoravsky.cz) nebo v místnosti č. 
214-3 po předchozí telefonické domluvě (tel. 541651434) nebo domluvě e-mailem (kolarik.petr@kr-
jihomoravsky.cz). Dopravci byl tento dopis doručen dne 23.08.2021. Dopravce ve lhůtě stanovené 
dopravním úřadem ani do doby vydání rozhodnutí tohoto svého práva nevyužil. 
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Dopravní úřad neshledal žádné důvody bránící udělení licence a rozhodl tak, jak je ve výrokové části 
uvedeno. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 
prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy k Ministerstvu dopravy. 

 

 
 
 
 
 

    Ing. Eva Řezáčová 
        referentka oddělení veřejné osobní dopravy 

       odboru dopravy 

Počet listů rozhodnutí: 63 
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