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MĚSTO CHRASTAVA  
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

Liberecký kraj
do rukou náměstka hejtmana pro dopravu
pana Jana Svitáka
U Jezu 642/2a
461 80  Liberec 2
c5kbvkw

Váš dopis značky/ze dne                             č.j.                                           Chrastava 
           VED/919/2019/mc  01.03.2019

Žádost o zajištění  dopravy  do zastávky Andělská Hora, náves dle platného jízdního 
řádu      

Vážený pane náměstku,
po našem telefonickém rozhovoru se na Vás obracím s žádostí o zajištění dopravy do 
zastávky Andělská Hora náves dle platného jízdního řádu. Dopravu smluvně zajišťuje ČSAD 
Liberec a.s. na lince 540071
http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L540071_181209_223667.pdf. 

Autobus nejel (do zastávky Andělská Hora, náves) dnes v pátek 1. března 2019 ráno a jak mě 
bylo v poledne sděleno na můj dotaz panem ředitelem ČSAD Liberec, a.s., nepojede po celý 
den (a kdoví, jak to bude příští týden). Důvodem je chybějící malý autobus, které vlastní 
údajně firma dva  (dle sdělení pana ředitele je ovšem jeden v nějaké týdenní opravě a druhý se 
dnes rozbil). Jak jsem zpětně zjistil od předsedkyně osadního výboru Andělská Hora paní 
Heleny Kačenové (které firma hlásí závady), bus v minulých dnech nejel ani 22. 1. 
z technických důvodů a 8. 2. proto, že zapadl ve Václavicích. 

Zde podotýkám, že pro mne, jako starostu města, které navíc linku dotuje, není v žádném 
případě dostatečným řešením nahlášení problému KORID LK, kdy je případně i firma 
sankcionována, ale jediným přijatelným řešením pro mě je, aby autobus skutečně jel tak, jak 
má uvedeno v jízdních řádech. Velmi se však obávám, že na rozdíl od slibů firmy na nové 
malé autobusy došlo k nákupu nějakých šrotminibusů, které budou často závadové.  
Každopádně jsem však přesvědčen, že když se firmě rozbijí oba malé autobusy, je povinna si 
zajistit od nějakého třetího subjektu minibus náhradní, nikoli jen nahlásit závady na KORID, 
a.s., a tím považovat věc za vyřízenou.

http://www.chrastava.cz/
http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L540071_181209_223667.pdf
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Původně jsem touto záležitostí vůbec nechtěl zatěžovat pana hejtmana, ale musím poté, co mě 
dnes v rychlosti (na setkání k jinému problému) sdělil, že se dozvěděl, že autobusy do 
Andělské Hory zase škrtají,  uvést věci na pravou míru: 
Busy nejezdí, protože jsou rozbité, nikoli proto, že by škrtaly.  A dodávám, že komunikace 
na přejezdu a v nejbližším okolí přejezdu byla na náklady města na podzim roku 2017 (za 
osobní přítomnosti vedoucích představitelů ČSAD Liberec),  upravena.  

Vážený pane náměstku, dovoluji si tímto sdělením požádat o zajištění dopravy do zastávky 
Andělská Hora, náves dle platného jízdního řádu. Děkuji.   

 
S pozdravem  

  
 Michael   C a n o v  

                         starosta 

Na vědomí: hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta
Korid LK  k rukám Jana Roženského
předsedkyně  OV AH paní Helena Kačenová
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