Dobrý deň.
1. Zdvorilo sa na Vás obraciame na základe podnetu občanov so žiadosťou o zmenu grafikónu
tak, aby autobusy z Kanianky mali príchod do Prievidze s možnosťou stihnutia vlakov do
Bratislavy. Podľa našej informácie súčasné spoje nestíhajú na ranné vlaky do Bratislavy,
rovnako odchádzajú skôr, ako príde poobedňajší vlak z Bratislavy.
2. Na základe informácie od občanov bol zrušený ranný spoj (zo sídliska o 7,00 h) v smere do
Prievidze, pričom sú spoje údajne preplnené. Zdvorilo Vás žiadame o informáciu, v prípade,
že zrušíte nejaký spoj z Kanianky , alebo do Kanianky.
3. Zároveň Vás zdvorilo žiadame, aby ste posilnili tento ranný spoj aspoň v pondelky, kedy
z dôvodu zamestnania obyvateľov v týždenných zmenách a študentov je kapacita jedného
autobusu nepostačujúca, pokiaľ Vám ekonomické ukazovatele neumožňujú zabezpečiť
posilnené ranné spoje celotýždenne.
4. Prosíme kontaktné údaje na zodpovednú osobu riešiacu grafikóny.

S pozdravom
Ing. Ivor Husár
starosta obce
Obec Kanianka
SNP 583/1
972 17 Kanianka
046/5400615
ocu.kanianka@stonline.sk

Dobrý deň, pán starosta,
k Vašim požiadavkám o zmenu CP dávame nasledovné stanovisko:
1. Od najbližších zmien CP v roku 2018 (určí TSK Trenčín) upravíme odchod ranného spoja
z Kanianky tak, aby bol zabezpečený prestup na rýchlik do Bratislavy s odchodom o 4.39 hod.
a taktiež upravíme odchod spoja č.49 linky 307434 z Prievidze tak, aby bol zabezpečený
prestup z rýchlika s príchodom do Prievidze o 17.28 hod. Následne bude upravený aj odchod
vratného spoja z Kanianky do Prievidze (posun cca o 10 minút).
2. Posilový ranný spoj zo sídliska z Kanianky s odchodom o 7.00 hod. bol zrušený z dôvodu
nízkej obsaditeľnosti. O 7.00 hod. zo zastávky Kanianka,Jednota ide veľkokapacitný autobus,
ktorý má 66 miest na sedenie a 40 na státie, ale v najbližších dňoch bude nahradený
autobusom s kapacitou 63 miest na sedenie a 36 na státie. Od zmien CP t.j. od 11.12.2017
bola vyťaženosť spoja 75,56,78 cestujúcich, takže v autobuse je dostatok miesta a nie je
potrebné opätovne zavádzať posilový spoj.
O zrušení posilového spoja ste neboli informovaní z dôvodu, že cestujúci majú zabezpečený
veľkokapacitný autobus.
3. Kontaktné údaje: (v podpise)
S pozdravom
Dana Schubertová
konštruktér CP
SAD Prievidza a.s.
Ciglianska cesta 1
971 36 Prievidza

