
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby 

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 zveřejňuje příslušný orgán 

(Město Adamov) souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, za něž je příslušný orgán zodpovědný, 

o vybraných provozovatelích veřejných služeb a o platbách kompenzací a výlučných právech poskytnutých 

uvedeným provozovatelům veřejných služeb prostřednictvím kompenzace.  

Veřejné služba je zajišťována městskou autobusovou dopravou v rámci katastrálního území města 

Adamova.  

Provozovatel veřejné služby: ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko, IČ 49454641 

Smluvní vztah: Smlouva o zajištění Městské hromadné dopravy v Adamově č. 01/2014/O ze dne 20. 12. 2013 

Číslo linky: linka č. 715721, provozní označení 215, zóna 225. 

Trasa linky: Adamov III točna – Adamov, Horka, točna a zpět po stejné trase. 

Názvy zastávek po uvedené trase: Adamov III točna (výchozí zastávka linky), Adamov III, Kolonka, Železniční 

stanice točna, Železniční stanice, Železniční zastávka, Obchodní dům, Horka, Horka, točna (cílová zastávka 

linky). 

Závazek provozovatele veřejných služeb (dopravce): provozovat MHD v Adamově podle podmínek 

uvedených v licenci a podle jízdního řádu schváleného příslušným dopravním úřadem. Dopravce bude 

zajišťovat MHD ve dnech dle jízdního řádu 3 autobusy s přepravní kapacitou nejméně 25 míst k sezení 

a nejméně 55 míst ke stání, z nichž alespoň jeden bude částečně nízkopodlažní vozidlo. Další povinnosti 

dopravce jsou uvedeny ve smlouvě, která je k nahlédnutí na odboru správy majetku města MÚ Adamov. 

Závazek příslušného orgánu (objednatele veřejné služby): poskytovat dopravci každý měsíc zálohu, umožnit 

dopravci bezplatně použít místní sdělovací prostředky v působnosti objednatele (tisk, místní rozhlas) 

k předání informací o MHD, vytvořit podmínky pro plynulou a bezpečnou průjezdnost tras MHD.      

 

Tabulka: Vývoj kompenzace za poskytnuté veřejné služby 

Smlouva/dodatek 
Účinnost 

smlouvy/dodatku 
Výše kompenzace Počet kilometrů 

Smlouva - ze dne 20. 12. 2013 od 20. 12. 2013  729 165,18 Kč 65 302 

Dodatek č. 1 - ze dne 18. 12. 2014 od 1. 1. 2015  727 000,00 Kč 64 918 

Dodatek č. 2 - ze dne 14. 5. 2015 od 14. 5. 2015    

Dodatek č. 3 - ze dne 17. 8. 2015 od 30. 8. 2015  744 000,00 Kč 65 748 

Dodatek č. 4 - ze dne 7. 12. 2015 od 1. 1. 2016  1 035 000,00 Kč 68 296 

Dodatek č. 5 - ze dne 21. 12. 2016 od 1. 1. 2017 1 101 000,00 Kč 68 158 

 


