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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

Poličsko prodiskutovalo autobusové jízdní řády

(5.12.2011)

Polička – Další setkání se starosty správního obvodu obce s rozšířenou působností o autobusových jízdních řádech absolvoval dnes
dopoledne náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. Tentokrát se setkal
s představiteli obcí Poličska.
     Starostové Poličska měli stejně jako jejich kolegové na předchozích jednáních možnost připomínkovat autobusové jízdní řády těsně
před tím, než 11. prosince vejdou v platnost. „V tuto chvíli můžu říct, že jsme vcelku spokojení, samozřejmě víc ukáže praxe. Proto jsem
rád, že budeme mít možnost dalšího připomínkování,“ zahájil diskuzi starosta Oldříše Michal Serafin.
     Starostu Borové Milana Nespěšného zajímalo cestování do Poličky, konkrétně při jízdě občanů zaměstnaných v Poličských strojírnách.
„Máme připomínky od lidí, že tam chybí přípoj, zajímalo by mě, jak to ve skutečnosti je,“ ptal se starosta. Jak se ukázalo, tato připomínka
byla oprávněná a spojení bude vyřešeno.
     „Přestože to ode mne bude znít trochu tendenčně, protože my na změnách poměrně zajímavě vyděláme, chtěl bych tady říct, abychom
optimalizaci dali šanci, a to i za cenu, že to u některých z vás bude skřípat,“ obrátil se na své kolegy starosta Květné Petr Škvařil. „Pokud se
s tím nezačne, tak se nezjistí, jak to bude fungovat. Obce, které na optimalizaci vydělají, jsou většinou na hlavních silničních tazích a ten
„výdělek“ je zároveň jakousi kompenzací za neúměrnou dopravní zátěž. “
     Na rozdíl od něj příliš spokojený nebyl starosta Telecího Jaroslav Šimon, kterému se nelíbí dopolední spojení do Poličky k lékaři a zpět
a kritizoval také nedělní odpolední spoj. „Když ráno vyjede senior do Poličky k lékaři, má problém dostat se zpět dřív než kolem třinácté
hodiny,“ uvedl starosta Šimon. Řešení této situace nebude podle technologů Oreda možné od platnosti nových jízdních řádů, přislíbili ale
starostovi, že se pokusí ho najít co nejdříve ke spokojenosti občanů.
     „My jsme naopak nadstandardně spokojení, jen se bojím, aby se to od března nezměnilo a autobusy byste nám zase nesebrali,“ přidal
se do diskuze starosta Širokého Dolu Václav Vopařil.
      Velkou připomínku měl starosta Poličky Jaroslav Martinů. „Naprosto nechápu vámi vyřešené spojení Poličky a Stříteže. Tam dosud
jezdilo patnáct spojů denně a zůstal jenom jeden,“ kritizoval návrh Martinů. K němu se připojil předseda osadního výboru Stříteže Josef
Jaščevskyj. „Lidé u nás jsou naprosto zděšeni, navrhli jste naprosto nedostatečné spojení v pracovní dny, v sobotu a neděli u nás nejede
vůbec nic. Děcka se u nás nedostanou do školy, senioři k lékaři, zkrátka nikdo nikam,“ prohlásil Jaščevskyj. Tento problém byl vyřešen na
místě domluvou s náměstkem hejtmana Tichým. „Pro spojení Poličky a Stříteže počítáme s poličskou městskou hromadnou dopravou,
která tuto linku bude obsluhovat s optimálním počtem spojů. Pardubický kraj na tyto spoje bude Poličce finančně přispívat,“ dohodl se
s představiteli místních samospráv Tichý. S tím souhlasili jak zástupci Poličky, tak její místní části Stříteže.
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