
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

Na Českotřebovsku vadí časné školní autobusy

(25.11.2011)

Česká Třebová – Poslední čtvrteční jednání vedení Pardubického kraje a společnosti Oredo o nových autobusových jízdních řádech se
uskutečnilo na úrovni obce s rozšířenou působností Česká Třebová. Starostové zdejších obcí se tady mohli vyjádřit k jízdním řádům a
vznést své případné připomínky.
     „Máme dvě drobné připomínky, a to že jsme přišli o přímé spojení na Ústí nad Orlicí a pak také k času odjezdu školního autobusu, který
je nastaven příliš brzy ráno,“ řekl místostarosta Přívratu Josef Holínka, ke kterému se s připomínkou na brzký odjezd školního spoje připojil
jeho kolega, předseda osadního výboru z Kozlova Jan Stránský. Spojení na Ústí nad Orlicí bude podle zástupců Oreda zajištěno jízdou
s přestupem, časná jízda autobusů pak byla vysvětlena nutným nájezdem na českotřebovský terminál. „Určitě se tím ale budeme ještě
zabývat,“ dodal k tomu vedoucí odboru dopravy Pardubického kraje Ladislav Umbraun.
     Starosta Rybníka Jiří Hrdlička zase tlumočil připomínku občanů, kteří jezdí pracovat do Orlickoústecké nemocnice. „Jim chybí na ranní
autobus vlakový přípoj tak, aby stihli dorazit na šestou hodinu do práce,“ uvedl starosta. I tímto problémem se bude organizátor dopravy
zabývat a vyřeší ho. „Co se týká autobusové dopravy, s jejím návrhem jsme spokojeni, neodpustím si ale trvalou připomínku na vlak, který
u nás pouze projíždí,“ řekl v rámci svého komentáře k projednávané problematice s úsměvem starosta Třebovic Libor Gremlica.
     Na špatné spojení dětí při jízdě do školy upozornila i starostka Semanína Marie Chalupová. „Jeden spoj jede tak, že by děti byly ve
škole příliš brzy, druhý tak, že by začátek vyučování pravděpodobně nestíhaly,“ konstatovala starostka. Také tuhle situaci bude Oredo
operativně řešit tak, aby nabídka spojů byla z časového hlediska přijatelnější. „Pokud naše připomínky, včetně těch, které máme ke spojům
občanů na odpolední směny, budou vyřešeny, můžu říct, že Semanín bude spokojený,“ dodala starostka.
     „Větší změny jízdního řádu budou možné v březnovém termínu, ovšem pokud mluvíme o zavážení dětí do škol a školek, tady jsme
schopni udělat i mimořádné opravy jízdního řádu,“ vysvětlil představitelům obcí jednatel Oreda Emil Efler. „Doprava dětí do škol a školek,
lidí do práce a k lékaři, to není priorita jen naše, je to i příkaz ze strany Pardubického kraje, jmenovitě pana hejtmana.“
     „Ranní odjezdy dětí do škol musíme rychle vyřešit, nejpozději do začátku příštího týdne si dáme vědět jak,“ uzavřel Umbraun.
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