
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

Pardubický kraj opravuje jízdní řády. Začal na Žamberecku

(16.2.2012)

Žamberk – V jednacím sále zastupitelstva se dnes uskutečnilo jednání se zástupci obcí spadajících pod správní obvod města Žamberk.
Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý společně se zástupci
společnosti Oredo tady se starosty hovořil o změnách v organizaci regionální dopravy. Ty se na základě požadavků zástupců samospráv
objeví v jízdních řádech k 1. dubnu 2012.
     „Přijeli jsme sem dnes proto, abychom odpověděli na všechny vaše připomínky za období, kdy od poloviny loňského prosince začala
doprava v kraji jezdit podle nových jízdních řádů,“ řekl na začátku setkání jednatel společnosti Oredo, která pro Pardubický kraj dopravu
organizuje, Vladimír Záleský. „Nově zavedený systém má chyby v návaznostech spojů, v odbavení, spoje mají zpoždění, to se ale dalo
očekávat, nyní je nutné chyby na základě vašich konkrétních připomínek opravit.“ Jednotliví starostové pak dostali postupně prostor vznést
svoje námitky k fungování systému regionální veřejné dopravy a přednést svoje návrhy a požadavky.
     Starosta Letohradu Petr Fiala zmínil řadu drobných připomínek od občanů například ke kapacitě ranních spojů či zpožďování
konkrétních linek. „Také by mě zajímalo, proč došlo v Letohradě ke zkrácení přestupní doby mezi vlakovými a autobusovými spoji na tři
minuty. Když dojde ke zpoždění, cestující přestup nestihnou,“ řekl starosta, jemuž technolog Oreda vysvětlil, že uváděná přestupní doba
nemá řešit zpoždění přijíždějícího spoje. To mají za povinnost řidiči, kteří musí na zpožděný vlak určitou dobu čekat. Starosta Žamberku
Jiří Dytrt požádal na jednání pouze o to, aby mu Oredo zaslalo vyjádření ke zhruba dvanácti připomínkám s tím, které budou vyřešeny a jak
a které se vyřešit nepodaří. V diskuzi se opakovaně objevovaly připomínky ke zpoždění spojů. „Máme připravená stabilizační opatření,
například drobné prodloužení jízdní doby spojů. Tento problém tak bude od dubna ve většině případů vyřešen,“ uvedl k tomu technolog
Oreda Tomáš Záruba.
     Starostka Orliček Libuše Bednářová na jednání přednesla několik připomínek. Ty hlavní se týkaly času ranního svozu dětí do školy a
spoje na odpolední směny. „Ráno jede autobus od nás pět minut po půl osmé a děti se dostávají na vyučování buď se zvoněním nebo,
především teď v zimě, pozdě,“ stěžovala si starostka. Tento stav projde do konce března úpravami a od začátku dubna, kdy vejdou
v platnost změny jízdních řádů, bude podle technologa Oreda situace vyřešena.
     Představitelé některých obcí jsou s novým systémem krajské veřejné dopravy spokojeni už nyní. „My jsme spokojení, vyhověli jste nám
i se školní linkou, bohužel jezdí pozdě,“ řekl starosta Dlouhoňovic Jan Vych, jehož připomínka ke zpoždění bude vyřešená už k 1. dubnu.
     „S každým starostou byl na jednání sepsán samostatný zápis, ve kterém byly zachyceny připomínky konkrétní obce. Na jejich základě
budou upraveny od dubna jízdní řády autobusových linek,“ řekl k zahájení nového okruhu jednání se samosprávami Jan Tichý a dodal:
„Zápisy zároveň budou sloužit jako doklad vypořádání jednotlivých podnětů od samospráv.“
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