Oznam o podávaní žiadostí o zmenu cestovných poriadkov
pre obdobie platnosti CP 2017/2018
Vzhľadom na blížiaci sa termín začiatku platnosti nového grafikonu vlakovej dopravy
a cestovných poriadkov v pravidelnej autobusovej doprave, ktorý je pre obdobie 2017/2018
stanovený na nedeľu 10. decembra 2017, si Vás dovoľujeme informovať a zároveň vyzvať
na zaslanie aktualizovaných cestovných poriadkov všetkých pravidelných autobusových
liniek, ktoré prevádzkujete na základe vydaných licencií Žilinským samosprávnym krajom
s aktualizovanými údajmi a značkami podľa Prílohy č. 3 vyhlášky MDVaRR SR č. 124/2012,
ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon o cestnej
doprave“), a to v termíne do:


do 31. októbra 2017 v prípade, ak chcete požiadať o zmenu cestovného poriadku
k dátumu novej platnosti cestovných poriadkov, t. j. od 10. decembra 2017, aj s vyššie
uvedenou úpravou/ aktualizáciou značiek. Formulár k žiadosti o zmenu cestovného
poriadku nájdete na www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravyregionalneho-rozvoja/doprava/ziadosti-formulare.html.

Zmene cestovného poriadku podlieha i opätovné spustenie prevádzky spojov, ktoré sú
v súčasnosti pozastavené.
Žiadosť musí obsahovať stručný a prehľadný popis požadovanej zmeny, odôvodnenie
požadovanej zmeny, podpis žiadateľa, upravený cestovný poriadok, ktorý je predložený
k pripomienkovaniu, prípadne iné dokumenty na podporu vykonania zmeny cestovného
poriadku: požiadavky cestujúcej verejnosti, obecných samospráv, zamestnávateľov, škôl,
prípadne pri zmene vyvolanej samotným dopravcom i jeho podnikateľský zámer.


do 15. novembra 2017 v prípade, ak neplánujete vykonať zmenu v cestovnom
poriadku. V tomto prípade zašlite aktualizovaný cestovný poriadok v zmysle vyššie
uvedenej vyhlášky. (možné zaslať i elektronicky).
Takáto aktualizácia nebude vybavovaná ako žiadosť o zmenu cestovného poriadku.
Upozornenie:

Podľa § 15 ods. 5 zákona o cestnej doprave je: „Dopravca je povinný zverejniť cestovný
poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti
na svojom webovom sídle, na autobusových staniciach a zastávkach, prípadne aj iným
vhodným spôsobom“.
Je preto potrebné žiadosti posielať v dostatočnom predstihu, aby správny orgán mohol
vykonať všetky potrebné úkony, ktoré mu ukladá zákon, a oznámiť Vám výsledok vybavenia
žiadosti.
V prípade, že nedodržíte uvedenú lehotu, Vašu žiadosť o zmenu cestovného
poriadku vybavíme s tým, že obdobie platnosti stanovíme až po 10. decembri 2017.

Správny orgán bude postupovať pri schvaľovaní cestovných poriadkov v zmysle „Zásad
postupu schvaľovania CP a ich zmien“ a „Metodického pokynu č. 1/2013“, zverejnených
na webovej stránke ŽSK.
Podľa zákona o cestnej doprave ďalej vyplýva dopravcom povinnosť mať zriadené
webové sídlo so zverejnenými dokumentmi v zmysle tohto zákona.
Informácie:
Dovoľujeme si Vás požiadať o sledovanie správnosti zobrazovania cestovných poriadkov
na www.cp.sk, informácií o jednotlivých spojoch, prípadne cestovného, poznámok k spoju...
a v prípade, že sú informácie nesprávne, čo najskôr kontaktujte odbor dopravy a územného
plánovania ŽSK alebo Mgr. Gajdošíkovú.
Značky a dopravný kalendár pre obdobie platnosti 2017/2018 – pomôcku pri
aktualizovaní CP - nájdete na stránke úradu:


Návrh značiek v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave na obdobie 2017/2018
(iscp Zvolen)

Informácie o zmene grafikonu železničnej dopravy nájdete taktiež na našej webovej
stránke - v záložke Oznamy a zmeny, cestovné poriadky, dopravné licencie je zverejnený
konečný návrh GVD 2017/2018 (v prípade, že Vaše spoje nadväzujú na niektorý vlakový
spoj).

