Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 12/2019
Vybavovateľ petície: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Názov petície: Petícia za obnovenie osobnej vlakovej dopravy na trati Vranov nad Topľou - Trebišov.
Text: Občania žiadajú v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym
krajom o obnovenie pravidelnej osobnej vlakovej dopravy na železničnej trati číslo 192 Vranov nad
Topľou – Trebišov v staniciach a na zastávkach Vranov nad Topľou predmestie, Vranov – Ortáše
(Lomnica), Sačurov, Sečovská Polianka, Parchovany, Dvorianky (Albínov), Sečovce, Vojčice, Milhostov
a Trebišov zastávka.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 6159
Dátum doručenia: 24.07.2019
Dátum vybavenia: 12.08.2019
Spôsob vybavenia: Nevyhodnotená
Zdôvodnenie vybavenia:
V zmysle dopravnej politiky deklarovanej štátom a tiež Európskou úniou má železničná doprava
významné a nezastupiteľné miesto vzhľadom na to, že je ekologicky najvýhodnejšia a najlepšie napĺňa
potrebu ponúknuť občanom bezpečnú a environmentálne najvhodnejšiu dopravu. Na druhej strane,
ale obmedzené zdroje treba použiť predovšetkým na zabezpečenie obslužnosti územia Slovenska
železničnou miestnou osobnou dopravou tam, kde je to najvýhodnejšie. Objem železničných výkonov
teda musí byť použitý čo najhospodárnejšie. To znamená, že železničná osobná doprava (ako veľmi
výkonný, ale súčasne i veľmi drahý prepravný systém) sa musí sústrediť na obsluhu mohutných
dopravných prúdov, ktoré jediné sú schopné ju využiť s dostatočnou mierou efektívnosti. Pri obsluhe
územia s nízkymi počtami cestujúcich sa najlepšie uplatňuje prímestská autobusová doprava oveľa
efektívnejšie.
Osobná železničná doprava na trati Vranov nad Topľou – Trebišov bola zastavená z dôvodu nízkeho
záujmu cestujúcej verejnosti o jej služby a v súčasnej dobe neevidujeme žiadnu významnú skutočnosť,
ktorá by iniciovala zvýšenie hybnosti obyvateľov danej oblasti a teda opodstatňovala opätovné
zavedenie osobnej železničnej dopravy.
Ak aj štát ukončí objednávanie železničnej osobnej dopravy vo verejnom záujme na niektorej trati,
nijako to nevylučuje možnosť samosprávneho kraja vstúpiť do rokovania s dopravcami v železničnej
osobnej doprave a objednať si u nich vykonávanie osobnej železničnej dopravy podľa svojich potrieb.

