
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
http://www.policie.cz/krajske-
reditelstvi-policie-pdk.aspx
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

Hejtman na Prosečsku: zajímal se o dopravu

(6.1.2012)

Hroubovice, Pustina, Proseč  – Dvě obce uprostřed Pardubického kraje, Hroubovice a Pustinu,  navštívil ve středu hejtman Pardubického
kraje Radko Martínek.  Zajímal se především o  autobusovou dopravu v místech, kde se stýkají hranice dvou okresů, a to Chrudimska a
Ústeckoorlicka. O návaznosti spojů hovořil také s vedením družstva invalidů ERGOTEP v Proseči.
     „Jde nám především o to, aby veřejná doprava v kraji sloužila cestujícím, aby se děti dostaly do škol a lidé do zaměstnání či k lékaři,“
uvedl hejtman Martínek základní myšlenku, jíž se  optimalizace dopravy v Pardubickém kraji řídila. Starostu Hroubovic Jiřího Pokorného
informoval o mimořádné úpravě jízdních řádů, do nichž byly od Nového roku zapracovány připomínky starostů obcí i cestujících. „Jedná se
o první reakci na stížnosti, kde by měly být již uvedeny podstatné změny.“
     Starosta obce se 330 obyvateli Pokorný je přesvědčený, že na změně jízdních řádů vydělali: „Lidé jsou spokojeni, do Chrasti a do Luže
jezdí devět spojů namísto dvou původních.“ Poukazuje však na návaznost spojů. Krátké intervaly považuje za nevyhovující,  cestující
nestačí přestoupit na další spoj. Se stejnými problémy se potýkají v Pustině. A přidávají další problém, který jim přinesla prosincová změna
jízdních řádů. O víkendu byla autobusová doprava zcela zrušena. „Citelně nám schází alespoň jeden spoj, který by obyvatele v sobotu a
neděli zavezl do nedalekého Vysokého Mýta,“ sdělil starosta nejmenší obce Pardubického kraje Jaroslav  Salášek. Hejtman uvedl, že se
osobně přesvědčí, jak spoje v kraji jezdí a jak na sebe linky navazují.
     Na veřejné dopravě jsou závislí lidé se zdravotním handicapem, kteří pracují v družstvu invalidů ERGOTEP v Proseči. Současné jízdní
řády jim však nevycházejí příliš  vstříc. Hejtmanovi to sdělili majitelé firmy Petr a Jiří Herynkovi: „Museli jsme měnit lidem úvazky, aby stihli
začátek pracovní doby, ale i včas odcházeli po jejím skončení.“  Hejtman slíbil, že prověří konkrétní připomínky, které mu Herinkovi zašlou
v písemné podobě.   
     Organizátor regionální dopravy Oredo připravuje další změny jízdních řádů k 4. březnu 2012. Starostové mohou posílat společnosti
Oredo své připomínky a podněty na úpravu jízdních řádů do 15. 1. 2012.  
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