
O změnách v dopravě hovořil Tichý na Orlickoústecku

(15.6.2011)

Ústí nad Orlicí - V zasedací síni orlickoústecké radnice se dnes odpoledne uskutečnilo setkání
náměstka hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za dopravu, dopravní obslužnost a investice
Jana Tichého se starosty obcí ve správním obvodu Ústí nad Orlicí. Tématem jednání byla i tady
optimalizace veřejné dopravy v regionu.
     „Pardubický kraj, jak jistě víte, chystá poměrně velké změny v organizaci veřejné dopravy,“ řekl
starostům na úvod jednání Tichý. „Chtěl bych vás přitom ujistit, že se tyto změny nijak negativně
vašich občanů nedotknou. Pardubický kraj je jediným regionem v zemi, který od nového jízdního řádu
bude navyšovat objem objednávané veřejné dopravy.“
     Optimalizaci dopravy už náměstek hejtmana Tichý projednal se starosty obcí dotčených
neobjednáním vlakových spojů a jejich nahrazením autobusovými linkami. Na počátku června celý
projekt, který zachovává v kraji dosavadní množství krajem objednaných vlakových spojů a zvyšuje
objem autobusových linek o zhruba deset procent, schválila Rada Pardubického kraje. Starostům
z Orlickoústecka změny, které optimalizace cestujícím přinese, podrobně vysvětlil jednatel společnosti
Oredo, jež byla pověřena organizací krajské dopravy, Vladimír Záleský.
     Na něj pak směřovaly dotazy starostů v následné diskuzi. „Budou v rámci nového systému
fungovat dosavadní slevy, například studentské jízdné?“ zajímalo například starostu Jana Dlouhého z
Voděrad. Jeho kolega z Jiří Dušek z Hnátnice se v rámci představení tarifní mapy zajímal o informace
dosažitelné na internetu. „Najdu jednotlivá spojení jenom na mapkách u zastávek nebo budou i na
IDOSu?“ ptal se. S dosavadními slevami se podle Záleského nadále počítá a samozřejmostí je i to, že
informace o spojení budou dostupné i na internetu.
     V závěrečné diskuzi se starosta Orlického Podhůří Josef Novák zajímal o to, kolik nakonec bude na
zastávce Bezpráví zastavovat vlaků. „U vás budou zastavovat čtyři páry vlaků, plus autobusové linky,“
upřesnil náměstek hejtmana Jan Tichý.
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