
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

Autobusy na Králicku zastávky vynechávat nebudou

(16.2.2012)

Králíky – Králicko bylo dalším místem, kam přijel náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan
Tichý společně se zástupci firmy Oredo jednat o změnách v jízdních řádech veřejné dopravy. K nim dojde na začátku letošního dubna a
vedení kraje nyní se starosty řeší jejich námitky k organizaci veřejné dopravy, u které v polovině loňského prosince došlo k optimalizačním
změnám.
     „Dnes s vámi projednáme připomínky k autobusovým jízdním řádům, podle kterých nyní veřejná doprava jezdí. Vaše podněty budeme
zapracovávat do změn jízdních řádů k prvnímu dubnu,“ řekl na začátku jednání Jan Tichý s tím, že se zástupcem každé z obcí bude
sepsán zápis, který bude sloužit jako podklad pro práci s jízdními řády. Ještě před tím, než dostali slovo jednotliví starostové, představil
technolog společnosti Oredo Tomáš Záruba změny, které organizátor dopravy chystá na základě dvou měsíců zkušeností s novým
systémem.
     Velkým problémem nového řešení veřejné dopravy na Králicku není ani tak počet spojů, které tu jezdí. Cestující tady kritizovali
především skutečnost, že autobusy jezdí v rychlíkovém režimu a řadu zastávek projíždějí. To by se mělo od dubna změnit. „Znamená to
tedy, že autobusy budou zastavovat i u nás?“ ptala se členka osadního výboru Dolních Boříkovic Alena Urbanová. Představitelům
samospráv se dostalo ujištění, že na Králicku právě řešení tohoto negativního stavu bude předmětem změn.
     Starosta Červené Vody Miloš Harnych se mimo jiné ptal na přeshraniční autobusovou dopravu mezi Pardubickým a Olomouckým
krajem. „Situace se v tomto případě změnila, sešli se hejtmani obou krajů a domluvili se na spolupráci. Nyní jednáme s nově ustanoveným
dopravním koordinátorem Olomouckého kraje na sladění dopravy na hranicích krajů,“ uvedl k tomu Tomáš Záruba.
     „My máme tarifní problém,“ začal svou připomínku starosta Mladkova Teodor Šmok, kterému se nelíbí stejně vysoká platba za jízdné při
cestování z Vlčkovic do Mladkova jako z Vlčkovic do Žamberka. Oredo proto chce Vlčkovice zařadit do stejného tarifního pásma
s Mladkovem, což ale na druhou stranu zdraží dopravu do jiných míst. Podstatně více ale starostu Šmoka zajímalo vyřešení problémů se
zaměstnaneckým spojením s Letohradem a Jablonným nad Orlicí. „Tuto situaci bychom chtěli vyřešit letos v červnu, kdy se budou měnit
jízdní řády železnice. Počítáme s tím, že Mladkov by tato spojení získal prostřednictvím vlakové dopravy,“ uvedl Tomáš Záruba z Oreda.
     Zcela jiné požadavky vznesl starosta Lichkova Zdeněk Brůna. „Problémy se zastavováním autobusů už byly vyřešeny, stejně jako
informovanost občanů o autobusových zastávkách, jde mi nyní o námi vybudovanou točnu autobusů, kterou jsme postavili za obecní
peníze a velmi se nám zvýšily náklady na údržbu,“ uvedl Brůna. Odpověď dostal přímo od vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu
Pardubického kraje Ladislava Umbrauna, který přislíbil vzájemnou dohodu. Pardubický kraj poskytne Lichkovu na zajištění zimní údržby
účelovou dotaci.
     „Řadu požadavků jsme tady dnes probrali a domluvili řešení, včetně zastavování autobusů na všech zastávkách. Teď by nás zajímala
náhrada pro Prostřední Lipku za zrušený vlakový spoj,“ chtěla vědět starostka Králík Jana Ponocná. Podle Oreda není možné spojení
vyřešit zajížděním hanušovické linky, je ale možné, aby v požadovaný čas se pro cestující otočil autobus z Králík. „Také bychom chtěli
další spoj, který by ráno zajistil dopravu dětí do školy z Boříkovic. Nyní autobus jede příliš brzy a je vhodný pro odvoz dětí do školky,
nehodí se pro děti cestující do školy,“ vysvětlila starostka. Tuto situaci podle Oreda vyřeší linka jedoucí z Lichkova, která školáky
v Boříkovicích nabere a přiveze přímo ke králické škole.
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