------------------------------ TISKOVÁ ZPRÁVA -----------------------------Lidé dostanou pět nových autobusů, Dopravní podnik ušetřil pět milionů korun
Cestující v českobudějovické MHD se mohou těšit na nové nízkopodlažní autobusy, které Dopravní
podnik nakoupí na základě právě dokončeného výběrového řízení. Díky dobře připravenému zadání
a konkurenčnímu boji výrobců bude cena autobusů oproti původnímu plánu o 5 milionů nižší.
České Budějovice, 7. 6. 2012 – Nejen maminkám s kočárky, vozíčkářům a hůře pohyblivým lidem se
po Českých Budějovicích bude již brzy cestovat o něco lépe. Pět nových autobusů, které ještě
v letošním roce začnou jezdit v ulicích města, jistě potěší všechny cestující městské dopravy. Jedná se
totiž o osvědčené moderní nízkopodlažní vozy o délce dvanáct metrů, které umožňují snadné
nastupování a vystupování a splňují všechny současné požadavky na cestování veřejnou dopravou.
„Za důležitý považuji rovněž fakt, že zásluhou dobře nastavených podmínek výběrového řízení jsme
ušetřili na jednom vozu přibližně milion korun proti obvyklé ceně. Dohromady tedy úspora činí pět
milionů korun,“ zdůraznil předseda představenstva Dopravního podniku Slavoj Dolejš.
Nové autobusy však nebudou jediným přírůstkem ve vozovém parku českobudějovického Dopravního
podniku. V létě začne v jihočeské metropoli jezdit také pět nových nízkopodlažních kloubových
trolejbusů, což je druhá část dodávky z celkem 14 trolejbusů, které byly pořízeny díky
spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci ROP Jihozápad.
„Je to v souladu s naší koncepcí trvalého zlepšování městské dopravy. Obnova vozového parku nám
navíc umožní zajistit více spojů nízkopodlažními vozy. Předpokládáme, že o víkendech a svátcích by po
městě mohly jezdit pouze nízkopodlažní trolejbusy,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku Jaroslav
Ďuriš.
------------------------------ KONEC -----------------------------Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až do roku 1909, kdy ve městě začaly jezdit
první dopravní prostředky pro hromadnou přepravu cestujících. Současný poskytovatel služeb městské
hromadné dopravy, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje přepravu cestujících na celém
území města a v 18 příměstských obcích v jeho blízkém okolí. Společnost vznikla 1. září 1997 z tehdejšího
Dopravního podniku města Českých Budějovic, s.p. Jediným akcionářem je Statutární město České Budějovice.
Ucelený systém městské hromadné dopravy je v současnosti tvořen autobusovou a trolejbusovou trakcí.
Dopravní podnik města České Budějovice disponuje moderním vozovým parkem, který čítá na 83 autobusů a 53
trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz na 15 autobusových linkách o celkové délce 166 km a 7 trolejbusových
linkách o celkové délce 65 km. Ročně najedou přibližně 5,7 mil. kilometrů a přepraví 39 mil. cestujících. Provoz
společnosti zajišťuje 397 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti je 485,5 mil. Kč, celkové roční výnosy
včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 411 mil. Kč.
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