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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

Autobusů v centru Ústí nad Orlicí výrazně ubyde

(17.2.2012)

Ústí nad Orlicí – Další obcí s rozšířenou působností, ve které ve čtvrtek 16. února jednal náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní
obslužnost a investice Jan Tichý o změnách autobusových jízdních řádů, bylo Ústí nad Orlicí. Starostové správního obvodu tohoto ORP
řešili s náměstkem a technology společnosti Oredo své výhrady k jízdním řádům a požadavky na jejich úpravu. Ke změnám má dojít
s platností k 1. dubnu letošního roku.
     Velkým problémem nového systému veřejné dopravy v této lokalitě bylo přetížení města Ústí nad Orlicí, kterým projíždělo nadměrné
množství autobusů. „V této otázce jsme vyšli městu vstříc,“ řekl na jednání technolog Oreda Tomáš Záruba. „Vyjma spojů do hlavních
směrů budou autobusy jezdit na vlakové nádraží a ne přímo do města. Znamená to, že z dosavadních 170 autobusových spojů bude
městem jezdit zhruba osmdesát.“
     Při následné diskuzi si stěžoval starosta Hnátnice na zpožďování ranních spojů. „Mám informace o tom, že autobusy ráno dojíždějí do
Ústí se zpožděním, bylo by možné je například posunout o dvacet minut dřív,“ uvedl starosta Jiří Dušek. Podle ukazatelů Oreda na těchto
spojích dochází k většímu zpoždění pouze v době kalamit. „Posunout spoje o dvacet minut bohužel z důvodů návaznosti na další linky
bohužel nemůžeme,“ odpověděl Tomáš Záruba z Oreda.
     Ještě před „blokem“ připomínek centrálního sídla obvodu prohlásil starosta Ústí nad Orlicí, že na tomto jednání nebude město
odsouhlasovat žádné změny. „Nedostali jsme včas písemné návrhy, takže souhlas s úpravami můžeme dát až poté, co nám budou
doručeny,“ řekl starosta Petr Hájek. Jeho místostarosta Zdeněk Ešpandr pak s technology Oreda probral některé problémy, které v rámci
nových jízdních řádů město trápí. „Velmi nás zajímá dopravní obsluha místní části Kerhartice, tedy jak sem budou autobusy zajíždět,“ zněl
jeden z dotazů místostarosty. Podle technologů Oreda by Kerhartice měla obsloužit linka jedoucí ve směru na Jehnědí, která zastaví na
všech zastávkách v Kerharticích, naopak linka od České Třebové bude výrazně omezena.
     Spokojený se současným systémem dopravní obsluhy je starosta Sudislavi nad Orlicí David Horáček. „Jen bych chtěl zajistit spojení
pro občany, kteří potřebují k lékaři do Brandýsa nad Orlicí. Je to samozřejmě nepravidelně, alespoň jednou týdně by to ale bylo dobré,“
požádal starosta. Tuto dopravu Oredo přislíbilo řešit takzvanou třetí vrstvou dopravy, tedy například radiobusy či automobily sociálních
služeb.
     V následujících dnech čeká náměstka hejtmana Jana Tichého a technology Oreda jednání s dalšími zástupci obcí. Připomínky a
podněty starostů budou na výjezdech po obcích s rozšířenou působností sbírat až do konce února.

Pardubický kraj - Aktuality http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/69545/autobusu-v-centru-usti-n...

1 z 2 26.2.2012 11:39


