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KORID LK, spol. s r.o. 
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

Paní starostka, pan starosta 

Města a Obce 

Libereckého kraje 

 
Vyřizuje / telefon: 

Ing. O. Pospíšil / 775 698 221                            V Liberci dne 14. 8. 2018 

POZVÁNKA 

Projednání stavu zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018, železničních jízdních řádů a jízdních řádů 

veřejné linkové autobusové dopravy pro období platnosti od neděle 9. prosince 2018 do soboty 

14. prosince 2019. Zhodnocení fungování Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje 

(IDOL). 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

za společnost KORID LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji, a ve spolupráci 

s odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje si Vás dovolujeme pozvat na koordinační 

poradu (místo a čas dle příslušné ORP, viz příloha této pozvánky níže), kde budou projednána tato 

témata: 

1. Informace o zajištění dopravní obslužnosti (smluvní vztahy, financování veřejné dopravy); 

2. Vyhodnocení dopravní obslužnosti za r. 2018; 

3. Informace o integrovaném dopravním systému IDOL a jeho rozvoji; 

4. Navrhované změny jízdních řádů pro období 2018/19 (informace jsou postupně zveřejňovány 

na webové adrese: http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html); 

5. Změny v oblasti tarifní politiky platné od 1. září 2018 

6. Možnosti společné propagace veřejné dopravy ve spolupráci Libereckého kraje s obcemi. 

Nad rámec výše uvedených (a tradičních) témat k jednání budeme informovat také o: 

» rozvoji Centrálního dispečinku a jeho přínosu; 

» postupu přípravy projektu Revitalizace/modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji 

(vč. informace o Manuálu výstavby/rekonstrukce zastávek, který byl pro obce zpracován). 

  

http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html
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Účast zástupců měst a obcí je velmi důležitá, proto Vás žádáme o osobní účast na koordinační poradě. 

Za spolupráci (nejen) při tvorbě nových jízdních řádů všichni organizátoři předem děkují. 

S pozdravem 

Ing. Pavel Blažek v. r. 

jednatel společnosti 

Příloha: Harmonogram koordinačních porad k přípravě jízdních řádů pro období 2018/2019 v roce 

2018. 

Rozdělovník: 

Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek 

Primátoři, starostky a starostové Měst a Obcí Libereckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje – odbor dopravy 

Krajský úřad Libereckého kraje – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

Úřady práce 

České dráhy, a.s. – Regionální obchodní centrum Liberec 

Die Länderbahn GmbH DLB 

BusLine LK s.r.o. 

ČSAD Česká Lípa a.s. 

ČSAD Liberec, a.s. 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. 

COMPAG CZ, s.r.o. 

KAD, spol. s r. o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí 

Autobusy LK, s.r.o. 

  



 
KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje 
Společnost je vedená v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 21625 • IČ: 272 67 351, DIČ: CZ27267351 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:35-5526710237/0100 • e-mail: info@korid.cz 

Harmonogram koordinačních porad v roce 2018 k přípravě jízdních řádů pro období 2018/2019 

úterý 11.9.2018 Nový Bor 9:30 Zasedací místnost MěÚ Nový Bor - budova č. 1 
(3. patro), nám. Míru 

Česká Lípa 13:00 Zasedací místnost MěÚ Česká Lípa - budova č. 2 
(3. patro) 

středa 12.9.2018 Tanvald 9:00 Zasedací místnost MěÚ Tanvald (2. patro) 

Frýdlant 13:00 Zasedací místnost 21 MěÚ Frýdlant  

čtvrtek 13.9.2018 Liberec + 
Jablonec n. N. 

9:00 KÚLK v Liberci, zasedací místnost č. 326 
(3. patro) 

úterý 18.9.2018 Turnov 9:30 Zasedací místnost č. 215 MěÚ (1.patro) 

Železný Brod 13:00 Zasedací místnost MěÚ Železný Brod – 
budova B (3. patro) 

čtvrtek 20.9.2018 Semily 9:00 Zasedací místnost MěÚ Semily – divadelní sál 

Jilemnice 13:00 Zasedací místnost 206 MěÚ Jilemnice 

 


