
Starostové v Heřmanově Městci s optimalizací souhlasili

(16.5.2011)

Heřmanův Městec – Další kolo projednávání záměru optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji
se dnes uskutečnilo v Heřmanově Městci. Jednání se starosty obcí se tady týkalo úseku železniční trati
číslo 015 mezi Heřmanovým Městcem a Prachovicemi, na kterém kraj chce přestat objednávat
vlakovou dopravu. Představitelé obcí této části regionu s tímto řešením nemají problém.
     „Naše dnešní schůzka navazuje na jednání, které jsme tady měli na konci února. Tehdy jsme se
domluvili na některých podmínkách optimalizace a dnes vám chceme ukázat, jak jsme vaše
připomínky zapracovali,“ uvedl na úvod jednání náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný
za oblast dopravy, dopravní obslužnosti a investic Jan Tichý.
     Zástupci kraje představili starostům především autobusovou linku číslo 714, která především
nahradí vlaky mezi Heřmanovým Městcem a Prachovicemi. Tato linka bude jezdit mezi Třemošnicí a
Chrudimí a spojí Prachovice s Heřmanovým Městcem. Během pracovních dní bude jezdit s osmi páry
spojů, o víkendech se počítá předběžně s pěti páry autobusových spojů. Další linkou, která v této
lokalitě nahradí neobjednávanou osobní vlakovou dopravu, bude číslo 604 spojující Pardubice
s Třemošnicí. Ta bude jezdit pouze v pracovní dny ve dvouhodinovém, respektive hodinovém, taktu a
její vybrané spoje budou zajíždět na nádraží v Heřmanově Městci, kde zajistí návoz cestujících na
vlak.
     Na jednání zároveň došlo ke shodě mezi Pardubickým krajem a Heřmanovým Městcem o
vybudování autobusové točny u vlakového nádraží v Heřmanově Městci. Náměstek Tichý se se
starostou města Alešem Jiroutkem domluvil na tom, že točnu postaví město, peníze na ní poskytne
Pardubický kraj.
     Starostové, jejichž obcí se optimalizace dopravy dotkne, jsou se zvoleným řešením spokojeni. „Nás
se optimalizace dotkne pouze ve větší dopravní zátěži v Tylově ulici a také nutností vybudovat točnu
pro autobusy. Nemáme s tím ale problém, bereme to jako vstřícné gesto vůči občanům okolních obcí.
Důležité pro nás je, že autobusy nebudou jezdit Sokolskou a Jirákovou ulicí,“ uvedl starosta
Heřmanova Městce Aleš Jiroutek.
     „Naším cílem bylo zajistit pro naši obec dostatečné dopravní spojení a návaznost na vlaky
v Heřmanově Městci, což se nám podařilo. Jestliže autobusy budou skutečně v plné výši nahrazovat
dosavadní vlakovou dopravu, nemáme s optimalizací problém,“ řekla na závěr jednání starostka
Prachovic Bohuslava Čepová.
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