
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

Tichý řešil připomínky starostů Svitavska

(23.2.2012)

Svitavy – Zástupci obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy dnes jednali s náměstkem hejtmana pro dopravu,
dopravní obslužnost a investice Janem Tichým o svých připomínkách k autobusovým jízdním řádům. Technologové společnosti Oredo,
která pro Pardubický kraj organizuje regionální veřejnou dopravu, se starosty konkrétně řešili problémy s jízdními řády platnými od poloviny
loňského dubna. Vyřešení potíží se cestující veřejnost dočká na začátku dubna.
     Spokojenost s jízdními řády a dopravní obsluhou své obce na začátku jednání vyjádřila starostka Kamenné Horky Alena Vodehnalová,
stejně jako její kolegyně z Rozhraní Ludmila Popelková. „Chtěla bych jen požádat, aby Oredo podpořilo náš požadavek, aby v Rozhraní
zastavoval dálkový autobus jedoucí ze Svitav před desátou hodinou dopolední. V současné době totiž nemáme se Svitavami žádný
dopolední přímý spoj, a to ani vlakový ani autobusový,“ požádala starostka. „Už jsem to s nimi předjednala, snad by v tom neměl být
problém.“ Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o dopravce, který není v závazku veřejné služby v Pardubickém kraji, bude s ním
Oredo jednat a požádá, aby autobus cestujícím z Rozhraní vyhověl.
     Problém s autobusovou obsluhou své obce nemá ani starosta Dětřichova Tomáš Mrštný, který chápe i plánované rušení víkendových
spojů kvůli jejich téměř nulovému využití ze strany cestujících. „Pokud by byly redukovány i některé spoje v pracovní dny, konkrétně polední
autobus, chtěl bych požádat o posunutí předchozího spoje o hodinu dopředu,“ dodal starosta, kterému se dostalo ujištění, že zásahy do
jízdního řádu v pracovní dny budou minimální.
     Místostarosta Banína Josef Peterka přišel na jednání s velkým problémem spočívajícím v dopravě dětí do školy. „Při cestě do školy
mají přestup s dlouhým čekáním a nestíhají začátek vyučování, při odpoledním návratu ze školy jim chybí přípoje,“ kritizoval místostarosta
nový systém. Technolog Oreda navrhl nový způsob dopravy dětí do a ze školy, kterým by při jeho využívání byla udělena tarifní výjimka tak,
aby se nezvýšila cena jízdného. „Zatím jsme ale nevyřešili problém s odpoledním návratem dětí ze školy, kdy žáci musí na přestupu čekat
více než hodinu a čtvrt,“ uvedl Peterka. Nakonec přímo na jednání našli technologové Oreda řešení i tohoto problému v podobě
přestupního spoje, kterým se děti dostanou domů bez zbytečného čekání.
     „Vznesli jsme připomínky získané od občanů,“ vysvětlil starosta Svitav David Šimek. „Především se jednalo o organizaci odjezdů
autobusů ze svitavského nádraží, kdy do jedné obce můžete odjet z více nástupišť. To bychom chtěli změnit, není to ovšem v kompetenci
Oreda, které ale vyvolá jednání na toto téma s dopravci. Pak bychom chtěli také na našem autobusovém nádraží velkou informační tabuli o
odjezdech autobusů. Bylo nám přislíbeno, že bude instalována nejpozději příští rok.“
     Stejně jako při předchozích jednáních měli řadu připomínek zástupci obcí Vítějeves a Bohuňov. Ředitelka Základní školy Vítějeves
Vlasta Datinská přednesla mnoho podnětů týkajících se návozu dětí na vyučování a jejich odpoledního odvozu ze školy. „S řešením
regionální dopravy spokojená rozhodně nejsem, podle mého je systém nastavený špatně,“ řekla ředitelka Datinská. „Ovšem pokud bude
platit dnešní domluva na způsobu řešení našich požadavků, odcházím z dnešního jednání spokojená.“
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