
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

Starostové Vysokomýtska připomínkovali jízdní řády

(17.2.2012)

Vysoké Mýto – Připomínky starostů k novým jízdním řádům veřejné dopravy řešil dnes náměstek hejtmana Pardubického kraje pro
dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý a technologové společnosti Oredo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Vysoké Mýto. Na základě podnětů zástupců samospráv dojde k 1. dubnu letošního roku ke změnám v autobusových jízdních řádech.
     S každým z přibližně čtyř desítek starostů byl sepsán na jednání individuální zápis sloužící jako podklad pro připravované změny
jízdních řádů. Například místostarosta Hrušové Jan Staněk kritizoval pravidelného zpoždění ranního spoje. „Školní autobus ve směru na
Cerekvici má pravidelné zpoždění,“ konstatoval místostarosta. „Je potřeba tuto potíž vyřešit.“ V tomto případě problém spočívá
s komplikovaném nájezdu autobusu na velmi frekventovanou silnici I/35, organizátor dopravy nicméně přislíbil řešení nepříznivého stavu.
Místostarostu také zajímala návaznost spojů při zpoždění. Podle pracovníků Oreda jsou připravovány technologie, které umožní vzájemnou
informovanost řidičů a umožní efektivivní čekání.
     Spokojený se současnou dopravní obslužností je starosta Jan Melša z Leštiny. Přednesl ale připomínku k nočnímu spoji z Vysokého
Mýta, jehož odjezd nestíhají zaměstnanci odjíždějící z odpoledních směn. Technolog Oreda se nakonec se starostou domluvil na posunutí
odjezdu autobusu o pět minut, což problém vyřeší. „Mám také připomínku k lince spojující Leštinu, Doubravice a Dvořiště. Chtěli bychom
na ní vyměnit v jízdním řádu pořadí jednotlivých zastávek, tak aby mělo logiku,“ uvedl starosta a navrhl trasování linky z Leštiny do
Doubravic přes obec Dvořiště. Ta by se měla objevit při změně jízdního řádu od 1. dubna letošního roku.
     „Musím říct, že naše připomínky k autobusovým linkám byly zatím vždycky vyřešeny, chci se ale zeptat na vlaky. Chybí nám někdejší
spojení vlakem s Pardubicemi,“ zeptala se starostka Zámrsku, kterým většina vlaků pouze projíždí, Zuzana Tvrzníková. Tento požadavek
ale dnes zatím řešení nemá, protože změny ve vlakové regionální dopravě jsou možné až v červnu. Technologové Oreda se ale situací
v této oblasti, která se potýká s problematickým spojením s krajským městem, budou zabývat. Starostka dále vznesla připomínku týkající
se hodnocení dosavadního fungování nového systému veřejné dopravy v kraji, zejména v regionu Vysokomýtska. „Pokud v těchto prvních
dvou měsících analyzujete počty cestujících, měli byste počítat s velkým zkreslením, které může způsobit odstávka největšího místního
zaměstnavatele, společnosti Iveco. Odstávka tady trvala od začátku ledna až do poloviny února,“ připomněla starostka.
     Centrum této oblasti, město Vysoké Mýto, předložilo své požadavky písemně a na svůj balík připomínek požaduje odpovědi. Na setkání
dnes Jaromír Holub z městského odboru dopravy mimo jiné diskutoval o dopravní obsluze obce Svařeň. „Požadujeme dopravní obsluhu
této lokality, nyní tam žádná není,“ uvedl. Podle technologů Oreda ale vzhledem k zanedbatelnému zájmu cestujících se ani při změnách
jízdních řádů neuvažuje o zavedení autobusu, který by do centra Svařeně zajížděl, cestující přitom mohou využít nedalekou zastávku
Svařeň Sitinka. „To bylo jediné jednoznačné ne, které k vašim poždavkům říkáme, ostatní vaše připomínky budou vyřízeny buď částečně
nebo zcela kladně,“ řekl technolog Oreda Pavel Matouš.
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