Dopravní obslužnost Opavska a Vítkovska od změn JŘ 9. 6. 2019
Vážení cestující žlutými autobusy,
na základě výsledků veřejných soutěží pro oblasti Opavska a Vítkovska organizované objednatelem
dopravy Moravskoslezským krajem dochází od celostátních změn jízdních řádů v neděli 9. 6. 2019
ke změnám v autobusové dopravě:
-

Stávající dopravce TQM-holding s.r.o. ukončí provoz na příměstských linkách s číselným
označením 900… a 901… k termínu sobota 8. 6. 2019. Provoz zvláštní linky TQM č. 900950
Opava-Opavia zůstává od 9. 6. 2019 včetně tarifních podmínek zachován.

-

Nadále dopravce TQM bude zabezpečovat i nepravidelnou (zájezdovou) přepravu vč. výluk ČD.
Provoz Opava tel.: 553609313 Mail.: moravcova@tqm.cz
Provoz Vítkov tel.: 556300401 Mail.: brozek@tqm.cz

-

Vybraný dopravce ČSAD Vsetín a.s. zajišťuje od neděle 9. 6. 2019 dle platných jízdních řádů
dopravní obslužnost na příměstských linkách s číselným označením 902 (provozovna Opava) …
a 903… (provozovna Vítkov). Uvedený dopravce současně provádí a zodpovídá za zveřejnění
jízdních řádů na dotčených autobusových zastávkách v oblastech Opavska a Vítkovska.
Tel.: 606 029 377
vrchní mistr ČSAD Vsetín a.s. pro Opavsko a Vítkovsko
Mail: odopava@csadvs.cz ; odvitkov@csadvs.cz

-

Platné JŘ od 9. 6. 2019 jsou zpracovány krajským Koordinátorem ODIS s.r.o., který přijímá a
případně realizuje veškeré požadavky na úpravy a změny jízdních řádů.
Tel.: 596 116 308

Koordinátor ODIS s.r.o.

Mail: kodis@kodis.cz
-

Přepravní a informační kancelář TQM přechází od 1. 6. 2019 do správy Koordinátora ODIS
včetně provozování čipových karet ODISky. Funkčnost ODISek nebude nijak omezena a bude
je možno nadále využívat v plné míře, po celou dobu platnosti.
Tel.: 555 440 343

Dopravní infocentrum ODIS, Jánská 2775/11, Opava

Mail: info-opava@kodis.cz
-

Na stávající zastávce Opava, Bílovecká TQM bude ukončen provoz (mimo zvláštní linku
č. 900950 Opava-Opavia) k 8. 6. 2019. Jedná se o autobusové linky nahrazující stávající linky
TQM i linky dopravce Transdev Morava (č. 261, 265, 270). Současně nebude bez zvláštního
povolení umožněn průjezd (otáčení) autobusů cizích společností obousměrnou zastávkou, která
je ve vlastnictví TQM.

-

Na základě pokynu Koordinátora ODIS budou od neděle 9. 6. 2019 na terminálu Východní
nádraží ze stanoviště č. 5 (společný s MDPO) přemístěny linky ve směru Hlučínsko na stávající
příměstská stanoviště č. 1-4. Počet čtyř zastávkových označníků bude zredukován na dva
označníky.

Děkujeme všem cestujícím, kteří využívali našich služeb, a zvláště těm cestujícím, kteří nás v našem
úsilí podporují. Uvedený stav od 9. 6. 2019 nás jako stávajícího dopravce velice mrzí, avšak stále
věříme ve spravedlivý rozsudek soudní cestou.
TQM-holding s.r.o.

