
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 testuje nové jízdní řády na vlastní kůži

(19.1.2012)

Pardubický kraj – Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek v úterý a ve středu pokračoval v cestách po regionu. Na Jevíčsku, Poličsku
Skutečsku, Pardubicku a Holicku ověřoval plnění harmonogramu jízdních řádů, návaznost a využití linek, na které ho upozorňovali cestující.
Za dva dny vyzkoušel deset spojů, o dopravní obslužnosti hovořil také se starosty.
     „Cesta pro mě byla velmi poučná, v některých případech se připomínky ukázaly jako neopodstatněné. Například návaznost autobusu
z Jevíčka na vlak z Velkých Opatovic do Skalice nad Svitavou zafungovala velmi dobře. Posunutím času odjezdu došlo také ke zlepšení u
odpoledního školního spoje v Sezemicích. Někde jsem se však přesvědčil, že bude muset dojít k úpravám jízdních řádů, aby spoje lépe
vyhovovaly lidem a nenabíraly zpoždění,“ uvedl na základě osobní zkušenosti hejtman Martínek. Ten také ujistil starosty, že všechny
připomínky, které jsou objektivní a oprávněné, OREDO vyřeší do 6. června 2012.
     Hejtman testoval také systém integrované regionální dopravy (IREDO). „Zakoupili jsme například  jednodenní síťovou jízdenku za 160
korun. S ní  můžete celý den libovolně jezdit a přestupovat mezi dopravními spoji po celém Pardubickém i Královéhradeckém kraji. Platí
nejenom v regionálních autobusech, ale také v rychlících, osobních a spěšných vlacích,“ dodal hejtman. Systém je nastaven nejvýhodněji
pro děti pravidelně dojíždějící do školy a pro lidi, kteří se denně dopravují do práce. „Pravidelným uživatelům veřejné dopravy
v Pardubickém kraji bych doporučil, aby si zakoupili časovou jízdenku. Na výběr mají sedmidenní, třicetidenní či devadesátidenní. Při jejich
použití dosáhnou úspor dvacet až třicet procent oproti jednotlivému jízdnému,“ uzavřel hejtman Martínek.
Fakta: vybrané ceny jízdenek
Trasa Polička – Krouna - Skuteč
· Varianta s jednotlivými jízdenkami: autobusem, zakoupení jednotlivé jízdenky z Poličky do Krouny (32,- Kč). Zakoupení jednotlivé jízdenky
z Krouny do Skutče (18,- Kč). Celkové náklady na cestu 50,- Kč.
· Varianta s cílovou jízdenkou: autobusem, zakoupení jednosměrné jízdenky v Poličce přímo do cílové stanice Skuteč s přestupem
v Krouně. Cena 42,- Kč.
· Úspora: 8,- Kč.
Trasa Vysoké Mýto – Choceň – Horní Jelení
· Varianta s jednotlivými jízdenkami: autobusem, zakoupení jednotlivé jízdenky z Vysokého Mýta do Chocně (18,- Kč). Koupě jednotlivé
jízdenky z Chocně (22,- Kč) do Horního Jelení. Celkové náklady na cestu 40,- Kč.
· Varianta s cílovou jízdenkou: autobusem, zakoupení jednosměrné jízdenky ve Vysokém Mýtě přímo do cílové stanice Horní Jelení
s přestupem v Chocni. Cena 22,- Kč.
· Úspora: 18,- Kč.
Pozn.: Na všech spojích zapojených do sytému IREDO je dopravce povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové stanice bez ohledu na
přestupy.
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