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Město Ústí nad Orlicí 
 

 
 
Vaše č.j.:  Naše č.j.: MUUO/28017/2021/DSS/ska 

dss-mad/1935/2021 
Vyřizuje: lic. Jaroslav Škarka, MPA 

Ze dne:  Číslo spisu: 1935/2021 Tel: 465 514 346 
  Poč. listů: 1 E-mail: skarka@muuo.cz 
  Poč. příloh: 0 Datum: 19.07.2021 
  Poč. lis. př.: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 

 
 

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
 
V souladu s ustanovením § 19 odst. 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změnách dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí: Do 1 měsíce 
po uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním je objednatel 
povinen zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o tom, že 
smlouva byla uzavřena, a v oznámení uvést údaje o uzavřené smlouvě v rozsahu podle odstavce 2. 
 
Na základě shora uvedeného Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje: 
 
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících mezi objednatelem Městem Ústím nad Orlicí a 
níže uvedeným dopravcem byla uzavřena dne 12. 7. 2021. 
  
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s, IČ: 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. 
 
Celkový počet kilometrů za rok, který bude dopravcem zajištěn v rámci veřejné služby v přepravě 
cestujících, je předpokládán v délce 192.000 km v souladu s usnesením Rady města Ústí nad Orlicí 
č. 1775/86/RM/2021 ze dne 15. 3. 2021. 
 
Rozsah veřejných služeb je na období 12 měsíců, a to od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Bude realizován 
dvěma autobusy na jedné autobusové lince na území města Ústí nad Orlicí, především v částech města 
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: …………………………………………… 


