
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

O jízdních řádech se v pondělí hovořilo na Litomyšlsku

(5.12.2011)

„Dnes tady s vámi probereme aktualizované jízdní řády autobusů, které byly připraveny na základě optimalizace veřejné dopravy,“ řekl
starostům v úvodu Tichý. „Samozřejmě ale tímto naším jednáním neuzavřeme prostor pro případné změny. Počítáme s tím, že drobnější
změny na základě vašich připomínek a připomínek vašich občanů uskutečníme už ke 2. lednu příštího roku, větší změny pak budou možné
na začátku března roku 2012.“
     S jednou z prvních připomínek v následné diskuzi vystoupil vedoucí odboru místního a silničního hospodářství litomyšlského
městského úřadu Pavel Jiráň. Ten nadhodil problém, který má Litomyšl a okolní obce s ranním návozem do škol. „Nelíbí se nám příjezdy
ranních spojů do Litomyšle. Původně to bylo pět minut po sedmé, nyní je v návrhu ještě o pět minut déle. Školy by kvůli tomu musely měnit
začátek nultých hodin, které by jinak děti nestíhaly,“ uvedl Jiráň, ke kterému se připojil i starosta Tržku Miroslav Krýda: „Třikrát týdně jezdí
žáci druhého stupně na nulté hodiny, navíc jezdí i děti ráno na kroužky, které začínají před vyučováním a jde nám i o lidi, kteří chtějí takové
spojení pro cestu do zaměstnání.“ Nabídka spoje, který přijíždí do Litomyšle ve čtvrt na sedm ráno, starosty příliš neuspokojil a Oredo
bude muset problém ještě řešit.
     Se změnami, které v jízdních řádech nastanou v neděli 11. prosince, vyjádřila spokojenost starostka Makova Dana Drahošová. „Naše
dosavadní připomínky, které jsme zasílali, jste do jízdních řádů zapracovali. Šlo nám především úpravy ranních i odpoledních spojů. Nyní
jsme spokojení,“ uvedla starostka. Zástupci Suché Lhoty pak upozornili mimo jiné na dva možné tarify při cestě z obce do Vysokého Mýta.
„Nevíme, jak to bude, podle tarifní mapy to vypadá tak, že bychom jinou cenu platili při jízdě přes Cerekvici a jinou přes Nové Hrady,“ ptala
se místostarostka Lenka Drahošová. Jako nejjednodušší řešení se tady ukázala tarifní výjimka. „Dáme to do zápisu pro tariféry a vznikne
tady výjimka. Někdy to nejde řešit jinak,“ uvedl k tomu náměstek Tichý. Občané obce pak nebudou mít zmatek v cenách jízdného.
     Spokojený s novým systémem dopravní obsluhy je starosta Nového Sídla Zdeněk Sládek, naopak jeho kolega z Řídkého Václav Beneš
vyjádřil své námitky. „Přidali jste nám poměrně dost spojů, ale nedávají nám příliš smysl. V některých hodinách jedou třeba čtyři spoje a
v některých nejede nic,“ uvedl Beneš. Starostovi chybí zejména spojení kolem desáté hodiny dopolední do Litomyšle. Oredo bude
zjišťovat možnost, jak získat v požadované době spojení, ovšem vzhledem k tomu, že obec má pouhých sedmdesát obyvatel a počet
spojů během dne je nadstandardní, nebude tento problém řešen prioritně. „Vysvětlení námitky pana starosty k většímu množství naráz
zastavujících spojů, je jednoduché. Je to dáno blízkostí k Litomyšli, takže spoje se tady sjíždějí a když už tady jsou, tak tady zastaví. Pokud
pan starosta nechce, můžeme zastavování některých autobusů zrušit,“ dodal k tomu náměstek Tichý. Podobnou připomínku jako Beneš
měl i starosta Cerekvice nad Loučnou Josef Abrham: „My jsme se spojením pro naší obec spokojení, ale také tady máme časy, kdy jedou
dva autobusy v desetiminutovém intervalu.“ Starosta zároveň organizátorům dopravy poděkoval za posílení víkendové dopravní
obslužnosti obce.
     Starosta Dolního Újezdu Stanislav Hladík připomínkoval obslužnost místních částí Jiříkov a Václavky. „Tady se mi obslužnost nezdá
podle návrhu dostatečná, uvidíme, co přinese praxe a budeme připomínkovat dál,“ uvedl starosta, který také upozornil na dlouhé přestupní
doby při cestě z Dolního Újezdu na Svitavy.
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