
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících přímým zadáním 

dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících  

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2018 

Č. j. KP/1424/2018 

 

Statutární město České Budějovice 

se sídlem: 370 92 České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1/1 

IČ: 00244732  

 

Statutární město České Budějovice jako objednatel v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.,        

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoVS“) formou zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

oznamuje následující předpokládané uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

přímým zadáním dopravci – vnitřnímu provozovateli dle § 18 písm. d) ZoVS.   

 

Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena:  

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.  

se sídlem: 370 01 České Budějovice, Novohradská 738/40 

IČ: 25166115  

zápis v OR – spis. značka: B. 868 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích 

 

Předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících pro dobu plnění smlouvy                                 

od 01.01.2019 do 31.12.2028: 

 

a) předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících zajišťované veřejnou 

drážní osobní dopravu (trolejbusová MHD):  

- 2 432 222 km ročně (předpokládaný průměrný počet kilometrů za rok), celkem tedy 

24 322 220 km pro dobu plnění smlouvy (předpokládaný počet kilometrů přepočtený  

na dobu plnění smlouvy)  

- trolejbusové linky MHD č. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 53, 59 v územním obvodu a zájmovém území 

objednatele  

b) předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících zajišťované veřejnou 

linkovou dopravu (autobusová MHD):  

- 2 674 402 km ročně (předpokládaný průměrný počet kilometrů za rok), celkem tedy 

26 744 020 km pro dobu plnění smlouvy (předpokládaný počet kilometrů přepočtený  

na dobu plnění smlouvy)  

- autobusové linky MHD č. 1 (325 001), 6 (325 006), 7 (325 007), 10 (325 010),                       

11 (325 011), 12 (325 012), 13 (325 013), 14 (325 014), 15 (325 015), 16 (325 016),            

18 (325 018), 19 (325 019), 21 (325 021), 22 (325 022), 23 (325 023), 

45 (325 045) v územním obvodu a zájmovém území objednatele  

 

Předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících je uváděn s možností pozdějších změn 

v průběhu doby plnění smlouvy, a to ve vazbě na konkrétní rozsah závazku veřejné služby v přepravě 

cestujících, jež bude sjednáván a konkretizován vždy pro jednotlivé kalendářní roky v průběhu doby 

trvání smlouvy.   

 

 

Ing. Jiří Svoboda, v.r. 

primátor města 

 


