
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 projednal autobusové jízdní řády na Pardubicku

(30.11.2011)

Pardubice  – V sále Zastupitelstva Pardubického kraje se uskutečnilo ve středu jednání náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu,
dopravní obslužnost a investice Jana Tichého s představiteli obcí spadajících pod ORP Pardubice. Jednání se týkala autobusových
jízdních řádů, které vejdou v platnost v polovině letošního prosince.
     Náměstek hejtmana chtěl od starostů slyšet jejich připomínky k jízdním řádům. „Chceme od každého z vás slyšet váš názor na změny,
které nás od 11. prosince v systému veřejné dopravy, která prošla optimalizací, čekají,“ vysvětlil v úvodu důvod jednání náměstek Tichý.
„Stalo se, že nikdo nereagoval na změny, které se tady za posledních dvacet let uskutečnily. Proto došlo k velkému odlivu cestujících
z veřejné dopravy a bylo nutné její systém optimalizovat.“ Zároveň připomněl, že od nového jízdního řádu bude mít Pardubický kraj za
peníze, které má k dispozici na dopravní obslužnost, o deset procent větší objem autobusové dopravy při zachování stejného objemu
objednávané vlakové dopravy.
     Starosta Dašic Petr Zikmund v následné diskuzi vyčetl nejprve zástupcům Oreda, že nereagovali na jeho předchozí písemné
připomínky. Pak přišel s připomínkou na absenci ranního školního autobusu. „Chybí mi v návrhu jízdního řádu školní autobus z Hostovic do
Dašic, který tam doposud byl,“ řekl starosta. Podle zástupců Oreda, které organizaci regionální dopravy pro Pardubický kraj zajišťuje, bude
tuto linku zajišťovat jiný dopravce a spoj bude děti do školy dopravovat jako dosud. Starostovi Neratova Jaroslavu Pulkrábkovi zase šlo o
ranní autobus, který jede do Lázní Bohdaneč. „Tento spoj jsme připomínkovali, neboť původně měl z jízdního řádu vypadnout. Nakonec
tam zůstal, ale jede jen do Bohdanče, zatímco původně jel až do Semtína,“ ptal se starosta. Byl ujištěn, že spojení do semtínské
průmyslové zóny zůstane zachováno, byť lidé, kteří sem jezdí za prací budou muset využít přestupu.
     Kvůli ženám z obce, které jezdí do práce do Přelouče přišel starosta Chýště Miroslav Sirůček s požadavkem na zřízení zastávky
v Přelouči na Pardubické ulici. Podnět to byl pro organizátora zcela nový, ale podařil se přímo na místě vyřešit. „Myslím, že by bylo možné
stihnout to do konce letošního roku. Nebude to tedy od nového jízdního řádu, ale se zpožděním zhruba tří týdnů,“ přislíbil starostovi
náměstek Tichý.
Díky připomínce starostky Živanic Věry Rálišové se podařilo „odhalit“ špatný přípoj dvou autobusových linek. Tato situace bude podle
příslibu Oreda vyřešena do konce letošního roku. Řada obcí neměla s novým jízdním řádem vůbec žádné problémy. To je příklad Starého
Máteřova nebo Časů. „Ani my nemáme žádné připomínky, po optimalizaci dokonce dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti naší obce,“
řekl místostarosta Duban Leoš Konrád.
     Drobné posuny u některých spojů požadoval na jednání starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout. „Tak, jak je to uvedeno
v současných jízdních řádech, nám to dělá problém v souvislosti se školní výukou,“ prohlásil starosta. Oredo jeho žádost bude řešit, u
některých linek nebude podle jeho technologů posunutí příjezdů a odjezdů problém a uskuteční se už s platností od nového jízdního řádu
v polovině prosince. Starostovi se také podařilo už na jednání prosadit změny, díky kterým bude zajištěna doprava občanů Opatovic na
šestou hodinu ranní k tamní elektrárně.
     Miroslav Dašek, starosta Borku řekl, že většinu připomínek obce už řešil s Oredem, jeden problém ale prý stále zůstává. „Nemáme
odpolední spoj v 17 hodin na Pardubice, jede autobus hodinu před tím a hodinu potom, ale pro děti, které jezdí do Pardubic na kroužky to
není vhodné. Buď jsou tam o hodinu dřív nebo přijedou o hodinu pozdě,“ uvedl Dašek. Bohužel tuto situaci není možné v tuto chvíli řešit a
Oredo nemá k dispozici kapacitu autobusu, který by tento čas mohl vykrýt.
     Nová připomínka pro technology Oreda přišla od místostarosty Jiřího Trnky z Rokytna „Školákům v Sezemicích končí vyučování ve
14.55 a autobus jim jede až v 16.40, což je dost pozdě.“ Tento problém bude Oredo obratem řešit tak, aby děti v Sezemicích na spoj
nečekaly tak dlouho.
     „Až bude v polovině prosince celý systém spuštěn, bude mít určitě ještě svoje chyby. Chtěl bych vás proto požádat, abyste s námi
spolupracovali a prostřednictvím vašich připomínek se nám podařilo je vychytat,“ ukončil po diskuzi se starosty jednání Tichý.
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