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Ostřetín  – Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a
investice Jan Tichý dnes odpoledne zavítal do Ostřetína, kde se setkal se starosty obcí Holicka.
Důvodem jeho návštěvy bylo seznámit starosty s konceptem optimalizace veřejné dopravy v kraji. Té
na Holicku už daly zelenou obce, kterých se zamýšlené neobjednání vlaků na trati Holice –
Borohrádek týká.
     Dnešní setkání mělo za cíl seznámit starosty všech obcí Holicka s organizátorem veřejné dopravy
v kraji, kterým je firma Oredo. S ní budou v případě problémů nebo požadavků v oblasti dopravní
obslužnosti starostové komunikovat.
     Zástupci Oreda představili starostům, kteří na setkání přišli, s koncept optimalizace veřejné
dopravy. Vysvětlili jim změny, kterými veřejná osobní doprava v kraji od nového jízdního řádu projde
a jaké výhody přinesou cestující veřejnosti. Pro starosty, kterých se příliš nedotkne předpokládané
neobjednání vlakového spojení mezi Holicemi a Borohrádkem, tak byla daleko zásadnější informace
týkající se tarifních změn ve veřejné dopravě. „Chceme dosáhnout lepší obslužnosti regionu,
rovnoměrnější nabídky spojů, efektivnějšího využití přepravní kapacity a samozřejmě nárůstu počtu
přepravovaných osob,“ vysvětlil starostům jednatel společnosti Oredo Vladimír Záleský. Ten zároveň
zástupcům obcí přislíbil separátní jednání, při kterém by starostové návrh jízdních řádů mohli
připomínkovat.
     Starostu Velin Petra Krejcara zajímalo, jaké bude využití trati Holice – Borohrádek, na které kraj
nebude objednávat osobní vlakovou dopravu a jeho dotaz směřoval také na návaznost spojů. „Jestliže
na úseku mezi Borohrádkem a Holicemi pojedu autobusem, bude tato linka časově navazovat na
vlaky,“ ptal se Krejcar. Zástupci Oreda i Českých drah byl ujištěn, že všechny spoje budou vzájemně
provázány.
„Náš záměr optimalizovat veřejnou dopravu jsme už prodiskutovali s takřka všemi obcemi, kterých se
dotkne ve změně způsobu přepravy cestujících. Nyní objíždíme obce s rozšířenou působností tak, aby
o našich plánech byli informováni všichni starostové v Pardubickém kraji,“ vysvětlil důvod jednání
náměstek hejtmana JanTichý s tím, že počátkem června by o optimalizaci dopravy měla jednat Rada
Pardubického kraje. Na radních pak bude definitivní rozhodnutí.
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