
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 nakonec jednalo v Moravské Třebové

(6.12.2011)

Moravská Třebová – Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý dnes dopoledne
absolvoval poslední jednání se starosty o aktualizovaných jízdních řádech autobusů. V historické budově radnice se setkal se starosty,
jejich obce spadají pod správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová.
     Podobně jako na předchozích jednání na úrovni ORP, i zdejší starosty seznámil náměstek Tichý s harmonogramem změn v jízdních
řádech. „Jízdní řády, o kterých se dnes tady budeme bavit, budou platit od 11. prosince, s dalšími změnami počítáme ke 2., respektive 15.
lednu příštího roku,“ uvedl na začátku setkání Tichý. „S většími zásahy do jízdních řádů počítáme na základě vašich připomínek a
připomínek vašich občanů k začátku března příštího roku. Domníváme se, že celý optimalizovaný systém veřejné dopravy v Pardubickém
kraji by si měl takzvaně sednout během prvního pololetí.“
     S navrženými jízdními řády je řada zdejších starostů spokojená. „Nám jízdní řády vyhovují,“ řekla na začátku diskuze místostarostka
Radkova Martina Trčková. „Chybí nám ještě víkendové spoje, ale vzhledem k ostatní nabídce nemám připomínky.“ Bez vážnějších výhrad
je i starostka Mladějova Drahomíra Lišková. Jedinou připomínku měla k rannímu svážení dětí do školy. To vedlo k rozsáhlejší diskuzi o
navážení jednotlivých dětí z menších obcí do školy. „Není možné, aby kraj objednával autobusy pro jedno, dvě děti z každé malé obce
přesně na dobu začátku vyučování. Tato situace má řešení v takzvané třetí vrstvě dopravy,“ reagoval na to náměstek Tichý. „Počítáme
s tím, že by byly z grantu Pardubického kraje pořízeny mikrobusy, které by obce využívaly právě k takovým účelům.“ Takový postup je
podle slov Tichého nepoměrně pružnější a pochopitelně také levnější na rozdíl od vedení autobusové linky. „To je rozumný návrh,“
reagoval na to místostarosta Třebářova Vladislav Ambrozek a dodal: „Když jsme slyšeli, že je možné obsluhovat území dotovaným
radiobusem, jsme spokojení.“
     „Po mnoha mailech a telefonátech se nám podařilo většinu našich požadavků vyřešit,“ řekl na jednání starosta Městečka Trnávky Milan
Šedaj. „Stále ale ještě některé drobné připomínky máme, například ke spoji, který odváží občany na ranní směnu do Moravské Třebové a
nepokrývá nám místní část Lazy.“ Podle technologa Oreda tuto lokalitu obsluhuje předchozí autobus, nicméně je možné ještě v budoucnu
zajížďku dalšího autobusu řešit, a to přesto, že zájem ze strany cestujících je zatím minimální.
     „My jsme s návrhem jízdních řádů spokojení,“ uvedla starostka Marie Vychodilová z Vranové Lhoty. „Do budoucna bych chtěla ještě
vyřešit odpolední spoj do Moravské Třebové, kde je na přestupu dlouhé čekání. Jinak bych chtěla poděkovat panu Zárubovi z Oreda, naše
spolupráce byla po počátečních obtížích dobrá.“ Oredo si je v tomto případě vědomo poněkud komplikovanějšího řešení tohoto spoje a
bude se jím ještě zabývat.
     S problémem přišel starosta Borušova Josef Kroupa. „Máme potíž v tom, že když děti končí ve škole o půl jedné, nedostanou se domů.
Původně jsme používali spoj Olomouckého kraje a teď tam nic nemáme, děti nemůžou čekat dvě a půl hodiny.“ Tuto nepříjemnou situaci
vyřeší nový spoj, který bude nasazen na půl druhou. Jezdit by podle příslibu Oreda měl od začátku ledna příštího roku. S takovým řešením
stejně jako s ostatní obsluhou obce je starosta spokojený.
     Bez připomínek je starosta Moravské Třebové Miloš Izák. „Jde mi jen o to, aby spoje měly návaznost na dálkovou dopravu, protože řada
lidí odsud například studuje na Moravě,“ uvedl starosta. Oredem byl proto ujištěn, že doprava do vzdálenějších center v jiných krajích bude
zajištěna. „Dá se říct, že optimalizací dopravy bouráme na hranicích kraje železnou oponu,“ uvedl technolog Oreda Tomáš Záruba. „Nově
například vyjedou autobusy od Moravské Třebové do Olomouckého kraje. Obvykle každé dvě hodiny budou navazovat u nádraží
v Mohelnici na rychlíky dále na Moravu.“
     S problémem týkajícím se školního autobusu přišel starosta Bělé u Jevíčka Zdeněk Dražil: „Chtěli bychom zpozdit ranní školní autobus
do Jevíčka, který podle nového návrhu jede o půlhodiny dřív než dosud a nevozí děti, jako je to dnes, až ke škole. Půlhodina v Jevíčku, kdy
by se děti samy pohybovaly v oblasti frekventovaných křižovatek, by mohla být nebezpečná.“ Tento požadavek nemohl být vyřešen na
místě, jako řadu jiných, Oredo ale přislíbilo, že bude hledat možnost, jak konkrétní spoj zbavit povinnosti odbavovat návazně další lokality,
což by umožnilo jeho požadované zpoždění. „Jinak jsem se změnami vcelku spokojen, líbí se mi například víkendová nabídka spojů, která
dosud u nás téměř nebyla,“ dodal starosta Dražil.
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