Dobrý deň,

na základe aktuálnej spoločenskej situácie Prešovský samosprávny kraj pristupuje k ďalším opatreniam
pre núdzový stav. Jedným z týchto opatrení sa týka dopravnej obslužnosti.
Od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave
premávať v špeciálnom prázdninovom režime. To znamená že počas celého pracovného týždňa budú
spoje vykonávané podľa cestovného poriadku platného počas víkendu s možnými ďalšími úpravami
spojov, ktoré sa nevyužívajú aj počas víkendu. Zároveň počas pracovných dní v tomto režime pribudnú
spoje, ktoré sú potrebné a ešte sa momentálne využívajú v dostatočnej miere na dochádzku do práce
a pre zabezpečenie základných potrieb. V značnom rozsahu tak dôjde k redukcii spojov a zníženiu
rozsahu dopravnej obsluhy. Toto opatrenie má napomôcť k tomu, aby chránilo obyvateľstvo a nebolo
podporované v cestovaní a boli adekvátne vynaložené finančné prostriedky.
Následne predpokladáme, že od 1. apríla 2020, na základe týchto poznatkov a údajov počas zavedenia
špeciálneho prázdninového režimu, IDS Východ a dopravcovia v oboch krajoch PSK a KSK spoločne
príjmu mimoriadny cestovný poriadok. Samozrejme, ak nenastanú iné zmeny z úrovne štátu.
V prípade potreby prosím kontaktovať dopravcu vykonávajúceho dopravu vo Vašej obci, odbor
dopravy PSK pre operatívne riešenie situácie z dôvodu posilnenia spojov.
Dopravca ktorý zabezpečuje dopravnú obsluhu vo Vašej obci, Vás v rámci svojich možností bude
informovať o nových platných cestovných poriadkoch platiacich od 23.3.2020, oboznámi obec
elektronicky mailom, vyvesením cestovného poriadku na svojej webovej stránke, vyvesenie
cestovného poriadku na zastávkach (podľa časových a personálnych možností), cez združenia obcí a
miest. Prosíme komunikujte všetkými dostupnými kanálmi, ktorými sa k Vám môžu dostať informácie.
Informácie budú prichádzať postupne, keďže zamestnanci dopravcu pracujú v obmedzenom režime.
Prosíme oboznámiť občanov s týmto špeciálnym prázdninovým režimom pomocou dostupných
komunikačných kanálov (rozhlas, sociálne siete, iné). Oznámte občanom ak je možné aj počas víkendu
v akom režime bude doprava premávať v pracovných dňoch od 23.3.2020. Zmeny prosím oznámiť v
obciach po doručení/oboznámení režimu.
Buďme voči sebe tolerantní, trpezliví. Situácia sa mení dramaticky z dňa na deň a je ťažké reagovať na
ňu.
Terminológia: „Špeciálny prázdninový režim“ = sobota resp. nedeľa + pracovne spoje /ráno, poobede/
a zabezpečenie potrieb obyvateľov kraja.

S pozdravom / Best regards
Ing. Pavol Varjan, PhD.

Odbor dopravy
oddelenie cestnej infraštruktúry

