
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

Krajští radní požadují po Oredu změny v jízdních řádech

(2.2.2012)

Pardubice – Rada Pardubického kraje na posledním zasedání vyjádřila nespokojenost s dopravní obslužností po zavedení nových jízdních
řádů a považuje připomínky cestujících a obcí za oprávněné. Radní vyzvali organizátora regionální dopravy (OREDO) v Pardubickém kraji,
aby odstranil zjištěné nedostatky ve veřejné dopravě. Jízdní řády doznají změn 1. dubna 2012 a 10. června 2012.
     Krajští radní vyjádřili nespokojenost přítomnému zástupci společnosti OREDO a schválili přesný harmonogram zpracování připomínek
a úprav jízdních řádů. „Všechny podněty a připomínky, které organizátor dopravy obdržel, jsou sumarizovány, členěny na jednotlivé oblasti
a následně vyhodnocovány. Během února znovu projednáme zapracované změny s představiteli všech 452 obcí, aby mohl organizátor
dopravy s dostatečným předstihem zveřejnit změny v jízdních řádech na svých webových stránkách a mohly se s nimi rovněž seznámit
dopravci,“ uvedl Jan Tichý, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice.
Opatření a úkoly, které uložila Rada Pardubického kraje společnosti OREDO

Ke každé připomínce, kterou organizátor veřejné dopravy obdrží, vyhotoví a odešle odesílateli zprávu o jejím obdržení. Oprávněné
požadavky zahrne do změn jízdních řádů. Pokud se dané připomínce nevyhoví, odešle organizátor odpověď se zdůvodněním a návrhem
řešení.
Organizátor neprodleně vyhotoví propagační materiál k integrovanému tarifu IREDO. Tento materiál bude formou letáků a plakátů rozšířen
do autobusových a drážních vozidel, informace bude zveřejněna na webových stránkách organizátora a zaslána starostům.
V rámci připravovaných změn jízdních řádů autobusové dopravy (k 1. 4. 2012), organizátor zajistí, aby autobusová doprava, která nahrazuje
dopravu drážní, byla zajištěna ve stejné kvalitě a rozsahu jako původní doprava.
Organizátor dopravy připraví návrh tarifních slev pro cestující od 70 let věku.
Harmonogram zpracování připomínek a připravovaných úprav jízdních řádů

· 15. 2. 2012 - 29. 2. 2012 budou se starosty obcí (členěných dle ORP) projednávány návrhy změn v jízdních řádech.
· 16. 2. 2012 - 4. 3. 2012 připomínky, které vzejdou z těchto jednání, budou s již obdrženými připomínkami zapracovávány do konečné
podoby jízdních řádů. Starostové obcí budou informování o způsobu zapracování.
· nejpozději do 5. 3. 2012 budou zveřejněny změny v jízdních řádech (platné od 1. 4. 2012) a to na webových stránkách organizátora.
Podklady k jízdním řádům vč. kompletních oběhů budou nejpozději téhož dne odeslány dopravcům.
· 1. 4. 2012 zahájení provozu dle nových jízdních řádů.
· 14. 5. 2012 budou zveřejněny změny v jízdních řádech (platné od 10. 6. 2012) a to na webových stránkách organizátora. Podklady
k jízdním řádům vč. kompletních oběhů budou nejpozději téhož dne odeslány dopravcům.
· 10. 6. 2012 zahájení provozu dle nových jízdních řádů.
Harmonogram zapracování připomínek k jízdním řádům v drážní dopravě

· 29. 2. 2012 společnost OREDO s.r.o. předá ČD a.s. objednávku jízdního řádu pro grafikon 2012-2013.
· 15. 4. 2012 nejpozději do tohoto termínu organizátor předloží ČD požadavky na změny v jízdních řádech.
· 25. 4. 2012 uzávěrka změn v JŘ ze strany ČD.
· 10. 6. 2012 zahájení provozu dle nových jízdních řádů.
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