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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

Starostové Litomyšlska připomínkovali jízdní řády

(20.2.2012)

Litomyšl – Připomínky starostů ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl k autobusovým jízdním řádům řešil dnes
náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. Na jednání s ním přijeli technologové společnosti Oredo, která
pro Pardubický kraj organizuje regionální veřejnou dopravu.
     Jednání se starosty obcí se odehrávají dva měsíce po zavedení nových jízdních řádů. V průběhu této doby k nim samosprávy zasílaly
své připomínky, které se nyní se starosty osobně řeší tak, aby k 1. dubnu letošního roku mohlo dojít k úpravám jízdních řádů. „U vás na
Litomyšlsku vznikl problém se zpožďováním spojů, především těch, které projíždějí centrálním sídlem, tedy Litomyšlí,“ řekl starostům
v úvodu jednání technolog Oreda Pavel Matouš. „To nám ukázala analýza prvních dvou měsíců fungování nových jízdních řádů a chyby
budou od dubna opravené.“
     Na zpoždění ranních autobusů, které odvážejí děti do školy, si stěžoval starosta Chotovic Jiří Sádecký. „Máme s tím problém jak u
spoje do Litomyšle tak u spoje do školy do Makova,“ uvedl starosta. Situace by měla být podle Oreda od dubna vyřešena díky tomu, že
ranní spoje budou vyjíždět o několik minut dřív, takže ani případné zpoždění autobusu neohrozí včasný příchod dětí na vyučování.
     Zajímavý problém přednesl starosta obce Horky Josef Pechanec. „Nemám dotaz k jízdním řádům, ale k proškolení řidičů,“ uvedl
starosta. „Jednak nám jde o případ, kdy řidič zastavuje u jiné zastávky než má. Druhý dotaz se týká bezepčnostních přestávek, stává se, že
autobus veze děti, řidič zastaví na návsi, na dvacet minut je zamkne v autobus a drží přestávku.“ Jak bylo řečeno, za proškolení řidičů je
zodpovědný dopravce. Možnost, že by řidič kvůli bezepečnostní přestávce zamkl cestující ve vozidle, je naprosto nepřípustná. Pokud by
k tomu v budoucnu docházelo, budou řidiči za takové jednání sankcionováni.
     Místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský na jednání kritizoval špatnou informovanost cestujících. „Hovoříme tady o změnách jízdních
řádů k 1. dubnu, lidé si sotva zvykli na to, jak autobusy nyní jezdí. Navíc budou některé nevyužívané spoje redukovány. Chci vědět, kdy
budou upravené jízdní řády známy, kdy se dostanou k dopravcům a s jakým předstihem se o nich dozví cestující veřejnost,“ řekl
místostarosta Stříteský. Podle jednatele společnosti Oredo Vladimíra Záleského bude podoba upravených jízdních řádů známá k 5.
březnu. „K tomuto datu budou známé nejenom upravené jízdní řády, bude patrná i případná redukce některých spojů, u kterých se ukázalo,
že jsou nadbytečné,“ dodal Záleský.
     S novými jízdními řády nemá žádný problém starostka Makova Dana Drahošová. „Připomínky od občanů už žádné nejsou. Chtěla bych
se ale zeptat na tarifní záležitost. Do Pardubic se můžeme dostat ze tří směrů, když jedeme od Litomyšle, autobus směřuje přes
Sezemice, což je pro nás dražší,“ prohlásila starostka. Technologové Oreda přislíbili, že pokud to bude možné, problém bude k začátku
dubna vyřešený.
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