
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

Holicko nemá s optimalizovanou dopravou problém

(29.11.2011)

Holice – „Mohu říct, že mezi starosty na Holicku panuje s novým systémem veřejné dopravy a s navrženými jízdními řády spokojenost.
Většina připomínek a podnětů byla do nových jízdních řádů zapracována a myslím, že obce našeho regionu budou veřejnou dopravou
obslouženy dobře,“ řekl starosta Holic Ladislav Effenberk po jednání s představiteli Pardubického kraje o autobusových jízdních řádech,
které začnou platit v polovině prosince. Náměstek hejtmana Jan Tichý se setkal se starosty Holicka v úterý 22. listopadu 2011.
     Jednání na úrovni obce s rozšířenou působností Holice, na které přijel náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní
obslužnost a investice Jan Tichý společně s organizátory dopravy ze společnosti Oredo, se uskutečnilo krátce předtím než 11. prosince
vstoupí v platnost nové jízdní řády. Na nich se projeví optimalizace, kterou veřejná doprava v Pardubickém kraji prošla. Představitelé obcí
měli poslední možnost drobných připomínek právě k autobusovým jízdním řádům. „Předpokládám, že ti starostové, kteří dnes nepřišli,
jsou spokojení a nemají vůbec žádné připomínky, na jednání se pak řešily víceméně drobné korekce,“ uvedl starosta Holic Effenberk.
„Uvidíme samozřejmě, co přinese praxe, budeme mít pak měsíc na to, abychom na případné chyby upozornili a došlo k nápravě při
březnových změnách jízdních řádů.“ Na to představitele obcí upozornil náměstek hejtmana. „Podle nových jízdních řádů začne veřejná
doprava jezdit v polovině prosince, do poloviny ledna bychom od vás potřebovali vyjádření, abychom větší změny stihli k březnovému
termínu zapracovat. Lze samozřejmě udělat i mimořádné úpravy v případě, že by se ukázalo, že je například narušená doprava dětí do
školy či doprava k lékaři,“ upozornil náměstek Tichý.
     Představitelé Holic a Ostřetína se na jednání zajímali, jak byly vyřešeny požadavky občanů vyjádřené peticemi žádajícími, aby na lince
z Pardubic do Horního Jelení nebyl nutný přestup. K jejich spokojenosti se jim dostalo ubezpečení, že přímá linka nakonec zůstala
zachována i v novém jízdním řádu. Občany Vysokého Chvojna bylo zase připomínkováno spojení na Pardubice, které od nového jízdního
řádu vyžaduje přestup. Vedení obce nakonec na jednání uznalo, že přestup je nutný, aby díky němu obec získala větší počet spojů.
     „Myslím, že drtivá většina našich požadavků byla ze strany kraje i Oreda splněna a v tuto chvíli jsme na Holicku spokojeni,“ uzavřel
starosta Effenberk.
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