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Zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
 
V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že v případě uzavření smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) je objednatel povinen 
nejpozději 2 měsíce před jejím uzavřením zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup oznámení o 
 

a) identifikačních údajích dopravce, s nímž má být smlouva uzavřena; 
b) předpokládané průměrné roční hodnotě veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li 

smlouva uzavírána podle § 18 písm. c); 
c) předpokládaném rozsahu veřejných služeb. 

 
Na základě shora uvedeného Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje: 
 
Ad a) 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., IČO: 601 08 851, 
se sídlem Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí,  
DIČ: CZ699000360, 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 1021, 
bankovní spojení: účet č. 4704611/0100, vedený u Komerční banky, a. s., 
zastoupena Kateřinou Kratochvílovou, předsedkyní představenstva. 
 
Ad b) 
Celkový počet kilometrů za rok, který bude dopravcem v rámci veřejné služby v přepravě cestujících, 
je předpokládán 96.000 km v souladu s usnesením Rady města Ústí nad Orlicí č. 280/13/RM/2019 
ze dne 18.03.2019. 
 
Ad c) 
Předpokládaný rozsah veřejných služeb je na období 12 měsíců, a to od 01.09.2019 do 31.08.2020. 
Bude realizován jednou autobusovou linkou na území katastru města Ústí nad Orlicí, především 
v městských částech Kerhartice, Hylváty, sídliště Dukla, sídliště Štěpnice či vlakové a autobusové 
nádraží. Tato služba bude poskytována v pracovní dny a omezeným způsobem i ve dnech pracovního 
volna a pracovního klidu. 
 
 
 
Petr Hájek, v. r. 
starosta města 
 
 
Zveřejněno od: …………………………………..  do: …………………………………………. 


