
Optimalizace na Holicku: starostové souhlasí
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Holice – Další kolo projednávání záměru optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji se dnes
uskutečnilo na radnici v Holicích. V této oblasti se optimalizace dotkne železniční trati mezi Holicemi a
Borohrádkem. Od nového jízdního řádu tady kraj nebude objednávat osobní vlaky. Starostové se
záměrem Pardubického kraje souhlasí.
     Kraj nahradí vlakové spojení, které v pracovní dny tvořilo pět párů vlaků, autobusovými linkami.
Ty by měly jezdit na trase Pardubice – Holice – Borohrádek – Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad
Kněžnou, a to se šesti páry spojů. Zároveň pojede posilující linka mezi Holicemi a Borohrádkem. Újezd
u Chocně pak obslouží linka Holice – Horní Jelení – Choceň, která pojede v pracovní dny se šesti,
případně sedmi páry. Představitelé kraje společně s firmou Oredo představili zástupcům samospráv
dotčených obcí návrh jízdních řádů včetně cen jízdného autobusových spojů.
     Oproti původnímu záměru bude o víkendu v Újezdu u Chocně zastavovat vlak. „Bylo by špatné,
aby neměli lidé z Újezda o víkendu spojení,“ řekl při jednání náměstek hejtmana Pardubického kraje
zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. „Sice to bude znamenat, že
neuspoříme tolik prostředků, důležitější ale je, aby se občanům zlepšila dopravní obslužnost.“
     „Jsem spokojený s frekvencí spojů, jen mám u ranního a odpoledního autobusu obavu
s kapacitou. Těmi autobusy jezdí školní děti a je nutné zajistit, aby se do něj všechny bez problémů
vešly,“ uvedl starosta Borohrádku Milan Maček, který zároveň požádal o časové posunutí dojezdu
ranního školního autobusu do Holic tak, aby děti bez problémů stihly začátek vyučování. Firma Oredo,
která organizaci dopravy pro Pardubický kraj zajišťuje, tento případný problém prověří.
     „S návrhem kraje jsem spokojený, líbí se mi, že během víkendu bude zajištěna doprava mezi
Holicemi a Borohrádkem, což zatím nebylo,“ uvedl na konci jednání starosta Holic Ladislav Effenberk.
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