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Předmětem projektu je pořízení jednak 7 (sedmi) nových nízkoemisních autobusů využívajících palivo
CNG a splňujících emisní normu Euro VI pro příměstskou dopravu mezi Karlovými Vary a Ostrovem na
linkách 421101 a 421111, které na těchto linkách nahradí dosud používaná vozidla na dieselový
pohon, a dále 5 (pěti) minibusů. Dva nahradí stávající vozidla v zajištění MHD v Ostrově a tři posílí
vozový park zajišťující MHD v Karlových Varech.
Cíle projektu plně reflektují dílčí cíle specifického cíle 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Nové autobusy přispějí k posílení přepravních výkonů veřejné dopravy. Nově uzavřená smlouva o
veřejných službách v přepravě cestujících, kterou žadatel uzavřel s Městem Ostrov znamená rozšíření
možností spojení tohoto města s Karlovými Vary. Nové minibusy v MHD v Karlových Varech budou
znamenat nové možnosti při optimalizaci prostorového rozvržení jednotlivých linek a časového
rozvržení jednotlivých spojů. Díky náhradě dosluhujících autobusů dojde ke zvýšení podílu nových
autobusů ve veřejné osobní dopravě a jejímu zatraktivnění, což přispěje ke zvýšení počtu cestujících a
umožní snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy. Dalším dílčím cílem projektu je
rozvoj vozového parku městských autobusů s alternativním pohonem, což se přímo odráží v náplni
projektu. Nová vozidla a jejich vybavení moderními odbavovacími prostředky umožní pořízené
autobusy zapojit do již existující Integrované dopravy Karlovy Vary (IDKV) a tuto následně propojit
s integrovaným dopravním systémem Karlovarského kraje, tedy rozvinout a provázat IDS v silničním
provozu ve městech a aglomeracích. V rámci projektu budou pořízena výhradně nízkopodlažní vozidla
vybavená potřebnými technickými prostředky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
což přispěje jak k zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě, tak i bezpečnosti a
bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Integrálním cílem
projektu, ke kterému směřují výše popsané dílčí cíle je pak zajištění dopravní dostupnosti práce,
služeb a vzdělání prostřednictvím zatraktivnění nabídky služeb ve veřejné dopravě.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu.
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