Vážení čtenáři,
na březnovém zasedání zastupitelstva města byl projednáván záměr změny provozovatele
městské hromadné dopravy v Novém Jičíně. Zcela nedostatečně připravený materiál
předkládaný místostarostou Mgr. Pavlem Rozbrojem neobsahoval odpovědi na základní
otázky a neobsahoval ani to nejdůležitější – porovnání variant provozování externím
dopravcem a stávajícím způsobem, tj. Technickými službami. Vzhledem k nemožnosti
publikovat ucelený názor v Novojičínském zpravodaji přinášíme další poznámky k tomuto
tématu také na tomto místě.
Město Nový Jičín od roku 2006 provozuje městskou hromadnou dopravu (dále jen „MHD“)
prostřednictvím Technických služeb města Nový Jičín. Čtyři nízkopodlažní autobusy byly
financovány z dotace. Vedení města nyní uvažuje o změně způsobu provozovatele MHD, a to
s ohledem na končící životnost autobusů a narůstající náklady na údržbu a opravy těchto
vozidel. Vedení města říká, že zakoupení čtyř nových autobusů by stálo 16 mil. Kč, což je pro
město neúnosná finanční zátěž. Proto prosazuje změnu způsobu provozování, konkrétně
externím dopravcem.
Již v září 2015 bylo starostou dr. Dvořákem a místostarostou Mgr. Rozbrojem řečeno, že
MHD v Novém Jičíně v žádném případě nebude provozovat město (Technické služby) a že
nový provozovatel bude vysoutěžen, a to současně s výběrem dopravce na zajištění ostatní
dopravní obslužnosti v okrese Nový Jičín, které bude poptávat Moravskoslezský kraj.
Základním argumentem byla cena, tedy že externí provozovatel bude levnější, ale také
skutečnost, že „dotace na nové autobusy nejsou“, a oněch 16 mil. Kč by muselo město vydat
z vlastních zdrojů.
Na základě materiálu předloženého místostarostou Mgr. Rozbrojem k projednání
zastupitelstvu města v březnu 2016 nebylo možné odpovědně a kvalifikovaně rozhodnout o
záměru změny provozovatele, neboť materiál neobsahoval odpovědi ani na základní otázky,
byl zcela nedostatečně zpracován a hovořil pouze o jedné variantě – variantě vybrané
vedením města – tedy provozování externím dopravcem. Evidentně je tedy o variantě
rozhodnuto, aniž by existovalo, resp. bylo k dispozici zastupitelům, porovnání jednotlivých
variant.
Nejsme zásadně proti změně provozovatele MHD, nicméně na základě předložených
podkladů není možno rozhodnout, který způsob bude pro město a jeho občany lepší.
Ze strany starosty města je ODS opakovaně napadána, že za jejího vedení město sice pořídilo
autobusy, když na to byla dotace, ale už dále neřešila, co se bude dít dál, že po určitém čase
bude třeba autobusy obnovit. Je třeba podotknout, že podmínkou dotace bylo zachování
(udržitelnost) projektu, tj. že po určitou dobu od získání dotace bude MHD tímto způsobem a
těmito autobusy zajišťována. Od listopadu 2010 je u moci ČSSD s obměnou koaličních
partnerů. A je třeba říci, že v období 2010 – 2014 byly nejméně dvě možnosti získat dotaci na
pořízení nízkoemisních autobusů (Operační program Životní prostředí, v roce 2014, kdy byla
možnost získat dotaci dokonce i na výstavbu plnících CNG stanic, Regionální operační
program Moravskoslezsko na přelomu let 2013 – 2014). Město tyto příležitosti nevyužilo. A
nyní přišlo s myšlenkou svěřit provozování MHD externímu dopravci.
Jen třeba na tomto místě připomenout předvolební sliby a volební programy politických stran
tvořících současnou koalici.

KDU – ČSL neměla ve volebním programu pro volby do zastupitelstva města v roce 2014
k problematice MHD žádný bod.
ČSSD deklarovala: „pořídíme nízkoemisní dopravní prostředky – obměníme autobusy
městské hromadné dopravy“, a dále „vybudujeme plynovou tankovací stanici v Novém Jičíně
/CNG/“.
SZ deklarovala: „Úprava vedení a časových poloh linek MHD a její zařazení do Ostravského
dopravního integrovaného systému (ODIS)“, a dále „Vybudování plynové tankovací stanice
(CNG), obměna autobusů MHD na nízkoemisní (v případě vyhlášení dotačních titulů)“.
Do Programového prohlášení ČSSD, KDU-ČSL a SZ pro město Nový Jičín na volební období
2014–2018 pak byly zařazeny tyto body:
„úprava vedení a časových poloh linek MHD a její zařazení do Ostravského dopravního
integrovaného systému (ODIS), vybudování plynové tankovací stanice /CNG/, obměna
autobusů MHD na nízkoemisní /v případě vyhlášení dotačních titulů/“
Tedy ani v jednom případě jakákoliv zmínka o záměru zrušit provozování MHD stávajícím
způsobem. Je možné to vnímat jako neplnění volebních slibů či jako podraz na voliče?
V materiálu předloženém zastupitelstvu města nebyly odpovědi na základní otázky. Po celou
dobu bylo deklarováno, že bude probíhat soutěž v rámci výběrového řízení na zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na Novojičínsku. O tom, proč to již v rámci této soutěže není v materiálu
ani slovo.
Z materiálu vyplývá, že s ohledem na počet ujetých kilometrů není povinností provozovatele
MHD soutěžit, ale je možné jej vybrat a uzavřít s ním smlouvu přímým zadáním. Podmínkou
v obou případech však je povinnost nejpozději jeden rok před zahájením nabídkového řízení
nebo před uzavřením smlouvy o veřejné službě v přepravě cestujících přímým zadáním
zveřejnit informaci o takovém rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.
V materiálu chyběla zcela zásadní informace, a to porovnání nákladů a přínosů obou variant,
zejména po stránce provozní a ekonomické. Opakovaně bylo vedením města sděleno, že
zajištění MHD externím provozovatelem bude levnější. Buď jsou jasnovidci anebo mají
k dispozici čísla, která neposkytli členům zastupitelstva města.
Z celého materiálu a prohlášení jednotlivých představitelů města vyplývá, že vedení města
chce počkat, jak dopadne zakázka na provozování ostatní dopravní obslužnosti na
Novojičínsku vyhlášená Moravskoslezským krajem, a s tímto vítězným uchazečem jednat o
provozování MHD na území města Nový Jičín.
Vedení města by mělo zcela jasně říci, jaké podmínky bude při vyjednávání a výběru
dopravce zadány, např. požadavky na počet a frekvenci linek, nízkoemisní/bezemisní
autobusy, nízkopodlažní bezbariérové autobusy, na jak dlouho bude provozovatel vybrán
apod. Z uvedeného materiálu však nebylo zřejmé nic.
V rámci porovnání obou způsobů provozování MHD nebyla sdělena skutečnost, že
Integrovaný regionální operační program aktuálně vyhlásil výzvu na poskytování dotací na
pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, kde je možné získat dotaci až 95 %

z celkových uznatelných nákladů. Tedy vhodné pro pořízení autobusů zajišťující provoz
MHD. Argumentem bylo, že dotace na vybudování CNG stanice nejsou a nikdo nám tuto
stanici nevybuduje. Ale byla vůbec tato záležitost zjišťována? Bylo řečeno, kolik by
vybudování tohoto zařízení stálo a jakou formou by mohlo být financováno? A zda by služby
této stanice mohlo město poskytovat i třetím osobám a tím částečně financovat náklady na
provoz této stanice? Ne, nic takového bohužel řečeno nebylo.
Nejsme apriori proti změně provozovatele MHD v Novém Jičíně. Musí však být předložena
jasná čísla. A musí být zcela zřejmé, jak bude MHD v budoucnu provozována tak, aby
nepřiměřeným způsobem nezatěžovala rozpočet města, a zároveň aby byla zajištěna dopravní
obslužnost a komfort pro občany města.
Místostarostovi Mgr. Rozbrojovi uložilo zastupitelstvo města zpracovat finanční analýzu
provozování MHD na území města Nový Jičín po roce 2016. Nezbývá, než čekat, že vedení
města předloží kvalitní zprávu, na základě které bude možné odpovědně rozhodnout. Věříme,
že cílem nás všech je kvalitní, dostupná, ekologická a ekonomicky výhodná městská
hromadná doprava v Novém Jičíně.

