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Vážení příznivci spolku IODA,
březen, jakožto měsíc knihy, je ve znamení dokončení
naší nové publikace Kalkulace nákladů v silniční
dopravě, kterou nám právě vytisklo Nakladatelství
ČVUT v Praze. Pokud byste o ni měli zájem, podívejte se
do
sekce
Publikace
na
našem
webu:
http://www.ioda.cz/?m=publikace
Naší únorovou aktualizací sbírky železničních map jsme
zaujali i další příznivce spolku IODA, kteří nám ze svých
sbírek poskytli další krásné kousky. I proto na našem
webu pomalu vzniká unikátní sbírka map, která
v současnosti
skýtá
téměř
100
kusů:
http://www.ioda.cz/?m=mapy Budeme rádi, pokud
nám pomůžete se svými kousky i vy.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani plnit nová data
do IODy. Kromě tří nových datových řad (id 741, 742
a 743) zaměřených na mimořádné události
na železničních drahách jsme aktualizovali údaje Policie
ČR o dopravní nehodovosti, CCS o vývoji cen
pohonných hmot, SDA o registraci vozidel v CRV, SŽDC
o délce protihlukových stěn, ŘSD o výnosech z mýta
a MD ČR o výši kompenzací slev na jízdném.

NOVINKY
Ministerstvo dopravy ČR nedávno
zveřejnilo
nové
informace
o poskytnutých
kompenzacích
za slevy na jízdném, které jsou
dopravci
povinni
poskytovat
na základě
Cenového
věstníku
vybraným skupinám cestujících.
Z údajů vyplývá, že z celkového
objemu 233 mil. Kč byli největšími
příjemci společnosti Student Agency
(žlutá výseč), Regio Jet (oranžová) ,
Leo Expres (černá) a České dráhy
(tmavě modrá). … více v IODA: řada
id 572

V neposlední řadě jsme moc rádi, že se nám spolu
s kolegy z Fakulty dopravní ČVUT v Praze a Sdružení
ČESMAD podařilo překonat všechna kritická místa
metodiky výpočtu a spustili jsme oficiální verzi aplikace
nákladový index silniční nákladní dopravy, která
zachycuje vývoj nákladů silničních dopravců:
http://www.indexcesmad.cz/
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