
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

Tichý o jízdních řádech diskutoval na Vysokomýtsku

(30.11.2011)

Vysoké Mýto – V jednom z největších obvodů obce s rozšířenou působností, který zahrnuje celkem šestačtyřicet obcí, jednal dnes o
autobusových jízdních řádech náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.
V zasedacím sále vysokomýtské radnice se sešli představitelé obcí, kteří se seznámili s aktualizovanou podobou jízdních řádů a mohli k ní
vznášet své připomínky.
     V úvodu setkání zopakoval náměstek hejtmana Tichý důvody optimalizace veřejné dopravy a její hlavní principy. „Celý systém dopravy
je velmi složitý a v rámci jeho změn jsme závislí na vaší pomoci,“ řekl starostům Jan Tichý. „Technologové společnosti Oredo, která
dopravu v kraji organizuje, nemůže znát dopodrobna všechny místní podmínky a proto jsou pro nás velmi důležité vaše připomínky a
podněty.“ S těmi už technologové pracovali v uplynulých měsících, kdy se optimalizace připravovala, nyní měli starostové možnost
posledních drobných změn. Nové jízdní řády začnou platit od 11. prosince letošního roku. První měsíc pak budou starostové zasílat další
připomínky, které budou zapracovány do prvních změn jízdních řádů v březnu příštího roku.
     S ostrým vyjádřením hned v úvodu přišel starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek: „Když jsme se bavili o nahrazení vlakové dopravy
autobusy, tak jsme se s krajem i Oredem domluvili docela dobře. Nového jízdního řádu se ale docela bojím, protože podle mě systém
příliš nerespektuje místní podmínky a pokud se tady nedomluvíme na výrazných změnách, doporučuji vše odpískat a nechat dopravní
obsluhu regionu při starém. My jako Vysoké Mýto jsme spokojeni, domnívám se ale, že spokojené nebudou okolní obce.“
     Následně přišla na řadu poměrně věcná a klidná diskuze s jednotlivými starosty. Jednu z prvních připomínek vznesl starosta Oucmanic
Petr Marek. „Jde nám o odpolední autobus, který vozí děti ze školy a který jste posunuli na pozdější dobu, což by znamenalo, že děti
budou třičtvrtě hodiny čekat,“ uvedl konkrétní požadavek na úpravu jízdního řádu obce její starosta. Jak bylo řečeno, k posunutí došlo
proto, aby vznikly přípojné spoje a zajistila se doprava i do jiných míst regionu. Náměstek Tichý se proto domluvil se starostou, že když
obec přípojné spoje obětuje, bude školní autobus jezdit v požadovaný čas. Na místě byla vyřešena i připomínka z obce Svatý Jiří. „Máme
problém u dvou školních autobusových linek, mezi kterými děti přestupují, s velmi krátkým časem na přestup. Myslím, že tři minuty jsou
málo,“ řekl starosta Miloslav Kubát. Jednoduché řešení zajistí zajíždění autobusu k přestupní zastávce. Důležitou připomínku z hlediska
občanů jezdících na ranní směnu do vysokomýtského Iveca měl starosta Dobříkova Jiří Svatoš. „Potřebovali bychom, aby tento autobus
jel o chvilku dřív, protože jeho navrhovaný příjezd je v takovou dobu, že i při malém zpoždění by lidé začátek směny nestihli.“ Vzhledem
k tomu, že se jedná o první autobus, nebyl problém vyjít starostovi vstříc a jízdu autobusu upravit stejně jako posunout čas odjezdu
autobusu, který naopak zaměstnanci večer využívají pro odjezd z odpolední směny. Starosta také připomínkoval ranní školní autobus, který
je přeplněný a dále k rannímu spoji na Choceň. Tyto připomínky si technologové Oreda zaznamenali a budou je řešit, bohužel už to nebude
možné od prosincového termínu změny jízdních řádů.
     Dotazy a připomínky starostů se netýkaly jen tras a jízdních řádů. Starostka Slatiny Věra Zelinková přišla s požadavkem na vysvětlení
tarifních podmínek jedné z místních linek. „Především starší lidé se v tom špatně orientují a nevědí, za kolik peněz pojedou.“ Její dotaz
přitom směřoval na linku, která při své jízdě protíná dražší tarifní zónu a bude v ní platit výjimka.
     Ačkoliv na začátku se zdálo, že diskuze bude složitá, nakonec vše proběhlo v klidu a většina připomínek starostů byla buď na místě
vyřešena nebo bylo přislíbeno jejich brzké vyřešení.
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