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Starost(k)a obce
Městský úřad, Obecní úřad

Věc: tisková zpráva
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
již podruhé v tomto roce si Vám dovolujeme zaslat elektronickou formou aktuální
novinky z naší společnosti. V případě Vašich případných dotazů a požadavků nás neváhejte
prosím kontaktovat. Současně využíváme této formy komunikace a rádi bychom Vás požádali
o zveřejnění náborového letáku ve vašich prostorách, na webu nebo sociálních sítích.
Děkujeme Vám všem za dosavadní přízeň a spolupráci. Přejeme rovněž příjemné
prožití letní dovolené a návrat do normálního života.

S pozdravem
RNDr. Štěpán Ševčík
ředitel společnosti
V Praze dne 10. června 2021
Příloha: -

1. tisková zpráva
2. náborový leták
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TISKOVÁ ZPRÁVA 2/2021
1. Nové autobusy
V současné době připravujeme objednávku na 7 autobusů s termínem dodání na
začátku roku 2022. Bude se jednat o 4 celonízkopodlažní busy IVECO Urbanway a 3
nízkopodlažní busy IVECO Crossway LE v provedení 14,5m. Autobusy budou
kompletně vybaveny dle nových standardů kvality PID včetně plné klimatizace,
kompletního OIS a zřejmě budou dodány již v novém barevném provedení. Průměrné
stáří vozového parku je v současnosti cca 5 let. Současně dochází k prodeji nejstarších
vozidel z roku 2007.
2. Očkování a testování řidičů
Na základě našich požadavků se podařilo zařadit řidiče do kritické infrastruktury a tak
již koncem dubna jsme byli vyzváni k registraci řidičů do očkovacích center. Na tomto
místě patří poděkování zástupcům Středočeského kraje za realizaci tohoto projektu.
Současně do konce června probíhá pravidelné týdenní testování všech zaměstnanců na
Covid.
3. Označníky
V souvislosti s platnou legislativou je po dohodě se Středočeským krajem připravován
převod označníků (sloupků na jízdní řády) od dopravců na společnost IDSK. Jelikož
se jedná o dopravní značku ve smyslu zákona, má se o tuto značku starat podle zákona
správce komunikace. Ve vztahů k obcím by nemělo dojít k žádné změně, dopravci
budou i nadále vyvěšovat jízdní řády.
4. Reklama
S uvolněním nastavených opatření a obnovením sportovních a kulturních aktivit
nabízíme pro propagaci Vašich aktivit pronájem reklamních ploch na našich
autobusech. Více informací naleznete na www.csad-sc.cz.
5. Nabídka práce
Vzhledem k postupnému uvolňování epidemiologických opatření dochází i
k částečnému obnovení provozu. I z tohoto důvodu jsme opět zahájili nábor nových
řidičů a řidiček. V příloze naleznete náborový leták. Budeme rádi za jeho zveřejnění
na vhodných místech.
Červen 2021
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