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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

Moravskotřebovsko řešilo problémy dopravy na hranicích

(23.2.2012)

Moravská Třebová – Moravskotřebovsko bylo další zastávkou náměstka hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jana
Tichého při projednávání změn autobusových jízdních řádů se zástupci samospráv. Autobusové jízdní řády se ve spolupráci se starosty
upravují na základě jejich připomínek, aby k 1. dubnu letošního roku mohly být odstraněny chyby, které se v systému fungujícím dva
měsíce objevily. Konkrétní požadavky se starosty řeší technologové společnosti Oredo, která pro Pardubický kraj regionální veřejnou
dopravu organizuje.
     „Velká část připomínek, které se nám z vaší oblasti sešla, se týkala zpožďování autobusových spojů,“ uvedl jednání technolog Oreda
Tomáš Záruba. „Přijali jsme taková opatření, abychom tento jev minimalizovali a od začátku dubna by k takovým případům mělo docházet
výjimečně.“ Technolog pak zhruba třicítku starostů, kteří se na jednání sešli, informoval o zásadnějších změnách dopravní obsluhy
Moravskotřebovska týkajících se většího počtu obcí. Následně na to se starosty řešil konkrétní požadavky.
     „Na dnešním jednání jsme řešili připomínky, které jsme vznesli do poloviny ledna. Naším prioritním cílem přitom je zajistit dopravu
školních dětí, studentů a seniorů,“ řekl starosta Moravské Třebové Miloš Izák. „Pokud budou naše podněty do upravených jízdních řádů
skutečně zapracovány, tak mohu říct, že budeme s řešením dopravní obslužnosti spokojení.“ Spokojená byla i řada dalších obcí, jejichž
zástupci na jednání dorazili pouze s požadavkem, aby i v průběhu školních prázdnin a období zimních svátků jezdily spoje, u kterých se
s tím zatím nepočítalo. Oredo tento požadavek zaznamenalo a bude ho řešit při červnovém termínu možných změn jízdních řádů.
     Na jednání se také hovořilo o dopravní obslužnosti na hranicích kraje, kde dochází k problémům. „Domnívám se, že to by se mělo
změnit,“ prohlásil náměstek hejtmana Tichý. „Doposud bylo poměrně problematické domluvit se s Olomouckým krajem v otázce dopravy
na hranicích obou krajů. Nedávno se sešel náš hejtman s hejtmanem Olomouckého kraje a dohodli se na spolupráci, která věřím bude
fungovat.“
     Na problémy vzniklé už před lety špatnou spoluprací krajů si stěžoval i místostarosta Březinek Jaroslav Valík: „Kvůli špatné spolupráci
krajů a různým dopravcům nefungují pořádně návaznosti spojů a nejsem si jistý, jestli se v budoucnu něco změní, byť naše připomínky
z dnešního jednání zřejmě budou splněny,“ řekl místostarosta. Částečně spokojený z jednání odcházel starosta Chornice Jiří Smékal. „S
koncepčním návrhem, kterým jsem chtěl reagovat na některé požadavky občanů, jsem bohužel neuspěl. Na druhou stranu byly splněny
naše konkrétní připomínky, například zajíždění autobusů se zaměstnanci společnosti Mars k závodu v Chornici,“ zhodnotil jednání starosta.
     Velkou spokojenost občanů své obce tlumočil starosta Malíkova Eduard Zezula. „Naši občané jsou s dopravní obslužností spokojení,
nemají k ní žádné připomínky. Pokud vše zůstane tak, jak to je, bude všechno v pořádku,“ uvedl starosta.
     Více než pětihodinové jednání skončilo po připomínkách starosty Jevíčka Romana Müllera, který do Moravské Třebové přijel s více než
třiceti podněty na korekce jízdních řádů. „Veškeré připomínky, které jsme obdrželi od obcí a občanů, jsme tlumočili firmě Oredo a věříme,
že budou zapracovány do jízdních řádů, ve kterých se objeví na začátku dubna. Potom uvidím, zda budu moci říct, že jsem spokojený,“
řekl starosta Müller.
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