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Vážená paní ředitelko,
děkuji za Váš dopis ze dne 9. května, který se týkal problematiky zastávek na znamení ve
spojitosti s komfortem cestování pro osoby s handicapem. V této věci Vás nyní informuji, že
původně plánovaný termín spuštění režimu všech autobusových zastávek jako „na znamení“
k 1. červenci t.r. byl odvolán.
Dovolte mi nyní, abych se vyjádřil k meritu Vašeho dopisu. Zcela s Vámi souhlasím, že veřejná
doprava musí být inkluzivní a umožňovat cestování všem věkovým i sociálním skupinám bez
rozdílu. Stejně tak jsem ale přesvědčen, že kvalita této služby, kterou město nabízí, by se měla
nadále zvyšovat. Z tohoto důvodu se problematikou znovu zabýváme a veškeré podněty občanů
a organizací analyzujeme.
Zkušenosti z jiných českých měst i ze zahraničí ukazují, že zavedení zastávek na znamení může
velmi dobře fungovat. Faktem je, že v těchto městech bylo s takovýmto typem zastávek
počítáno již při pořizování vozového parku. V případě hl. m. Prahy je potřeba nejprve vozový
park adekvátně dovybavit a plně přizpůsobit. V tuto chvíli je naším záměrem se systémem
odbavení zabývat opět za rok, kdy prověříme stav úprav vozového parku.
Váš podnět předám svému náměstkovi pro oblast dopravy Ing. Adamu Scheinherrovi, Ph.D,
MSc., aby dohlédl na řešení Vámi zmiňovaných rizik.
S přátelským pozdravem

MUDr. Zdeněk Hřib
podepsáno elektronicky

Vážená paní
Zdena Štěpánková
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Sokolovská 75/103
186 00 Praha 8
e-mail: Ivana.valentova@nfozp.cz

1/1

Sídlo: M ariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Tel.: 236 003 400, kontaktní centrum: 12 444
E-mail: zdenek.hrib@praha.eu, IS DS: 48ia97h

Elektronický podpis - 6.6.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Zdeněk Hřib
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 20.11.2019 14:17:03-000 +01:00

