
AKTUALITY

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
 
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
krp.pu@mvcr.cz
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

Starostové Litomyšlska připomínkovali jízdní řády autobusů

(12.10.2011)

Litomyšl  – Další jednání o optimalizaci autobusové dopravy v Pardubickém kraji se uskutečnilo v litomyšlském Zámeckém pivovaru. Připomínky
starostů obcí Litomyšlska k novému autobusovému jízdnímu řádu v úterý vypořádali technologové ze společnosti OREDO. Setkání, na kterém se
podněty vyjasňovaly ve skupinách, byli přítomni také hejtman Radko Martínek a náměstek zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan
Tichý.
     „Cílem kraje je dohodnout kompromis, aby jízdní řád vyhovoval občanům, ale také odpovídal technologii provozu. Optimalizace dopravy je
společné dílo kraje i starostů,“ zdůraznil náměstek Tichý. „Měníme systém léty zavedený. Jízdní řády jsou staré třicet, možná čtyřicet let. Za tu dobu
vznikly nové pracovní vztahy, ubyly počty dětí, proto nemůžeme podle starého modelu fungovat,“ dodal náměstek Tichý. Hovořil také o třetí vrstvě
dopravy, do níž by měla patřit například doprava na zavolání, takzvané radiobusy.
     Odborníci z OREDA sepsali desítky připomínek. Po zpracování dají starostům obcí návrhy znova k dispozici. „Třetí kolo již bude individuální,“
shrnul hejtman Martínek výsledek jednání se starosty Litomyšlska.  „Nejde o šetření financí, ale o zajištění dopravní obslužnosti, na níž je vyčleněna
třetina krajského rozpočtu. Kraj považuje za podstatné, aby se děti dostaly do škol a lidé do zaměstnání.“ O tom, že organizátorovi dopravy jde o
vyřešení všech připomínek, pokud je to jen trochu možné, se přesvědčila Jitka Boštíková z Chotěnova. Starostka domluvila odjezd ranního autobusu
tak, aby studenti stihli přípojné spoje v Litomyšli, kde přestupují dále na Svitavy a Moravskou Třebovou.
     Stížnost zazněla z Horek, obce, kde žije 111 obyvatel:  „Byli jsme spokojení se spojením až do poslední změny, kdy došlo u školního autobusu,
který je pro nás zásadní, k posunu odjezdu o 20 minut. V současné době nemají středoškoláci šanci, aby se dostali na osmou hodinu do Litomyšle a
Vysokého Mýta, lidé do nemocnice.“  Také tento podnět si organizátor dopravy v Pardubickém kraji zaznamenal.
     Obec Řídký požadovala, aby do Litomyšle jezdil další autobus. „Přesvědčili jste nás, že má mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem jezdit vlak. Těžko to
můžeme řešit tak, že ponecháme vlak, a souběžně budeme jezdit autobusy. Musíte se rozhodnout, co si vyberete,“ odpověděl hejtman na požadavek.
 „Naším cílem je vrátit lidi k hromadné dopravě, aby se stala tím, co bývala, kdy ji využívalo značné množství cestujících.“
FAKTA
Železniční doprava v Pardubickém kraji:
- 18 tratí, optimalizací zasaženo 80 obcí, pravidelně využívá 5 % cestujících
 Autobusová doprava v Pardubickém kraji
- 230 linek, optimalizací zasaženo 451 obcí, pravidelně využívá 15 % cestujících
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