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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

S autobusy na Chrudimsku převládá spokojenost

(27.2.2012)

Chrudim – Poslední týden jednání se starosty nad úpravami autobusových jízdních řádů zahájil náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní
obslužnost a investice Jan Tichý na Chrudimsku. Se společností Oredo, která veřejnou dopravu v kraji organizuje, projednával se zástupci
samospráv jejich připomínky, jež budou zapracovány do jízdních řádů platných od 1. dubna letošního roku.
     „Většinu problémů na Chrudimsku se nám podařilo odstranit už na začátku ledna, dnes bychom chtěli dořešit potíže, které přetrvávají,“
řekl na začátku jednatel Oreda Vladimír Záleský. „Jestliže se kompletně mění celý systém veřejné dopravy, je jasné, že vzniknou
problémy,“ uvedl k tomu náměstek hejtmana Tichý. „Za potíže, které teď na začátku vznikly, se omlouvám, domnívám se ale, že po jejich
odstranění, na kterém nyní společně pracujeme, se dopravní obslužnost vašich obcí zlepší.“
     Se závažnou připomínkou přímo se dotýkající jednadvaceti školáků přišla starostka Dřenic Růžena Zvěřinová. „Máme velký problém
s tím, že bylo zrušeno zastavování autobusů, které vozí naše děti, u Základní školy Staňkova v Pardubicích. Vůbec to nechápeme,“
prohlásila starostka. Situace je pro Oredo obtížně řešitelná, protože proti zastávce se postavil odbor dopravy pardubického magistrátu a
zatím nepovolil společnosti Veolia Transport ji využívat. „Pracovníci našeho odboru vstoupí do jednání se svými kolegy na pardubickém
magistrátu a pokusí se je přesvědčit o potřebnosti této zastávky,“ slíbil náměstek hejtmana.
     Spokojená se současnou dopravní obslužností své obce je starostka Klešic Marie Stará. „Doprava u nás je v pořádku, nemám k ní
žádné připomínky, drobná posunutí času odjezdu autobusů jsme už vyřešili. Jestli ještě někde přetrvávají problémy, je potřeba dát tomu
čas, na začátku nikdy nic nefunguje dokonale,“ řekla starostka. Spokojený je i starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek, který po
technolozích společnosti Oredo požadoval pouze dvě drobnosti – vyřešit sjíždění autobusových spojů v jeden čas k jednomu stanovišti ve
městě tím, že by autobusy zajížděly k oběma refýžím na náměstí, a dále zajíždění vybraných spojů přes kemp Konopáč. „Jinak jsem
s jízdními řády spokojený a nemám s nimi problém,“ dodal starosta.
     Starosta Zaječic Robert Pavlačič kritizoval především přeplněnost některých spojů. „S technology Oreda jsem o tom hovořil a snad
tento problém bude vyřešen stejně jako některé nevhodné časy jízdy autobusů. Obecně ale mohu říct, že jsem s naší dopravní obsluhou
spokojený,“ konstatoval starosta. Spokojenost vyjádřil na jednání i starosta Orle Vladimír Příhoda. „Problémy, které na začátku byly, jsou už
vyřešené, lidé si u nás na veřejnou dopravu už nestěžují,“ prohlásil Příhoda. Ještě daleko příznivěji se vyjádřila starostka Chrasti Martina
Lacmanová. „Devětkrát jsem kontaktovala Oredo, pokaždé, když se na mě obrátili občané s nějakou připomínkou,“ popsala starostka své
zkušenosti. „Pokud mi neodpověděli do čtyřiadvaceti hodin, tak to bylo do tří dnů a v devadesáti procentech případů nám vyšli vstříc. Když
to nebylo možné, tak vysvětlili proč. Spojů nám přibylo a za sebe můžu říct, že jsem naprosto spokojená.“
     Zcela opačný názor na dopravní obsluhu má starosta Proseče Jan Macháček: „Od začátku jsou změny nedostatečně připravené, nebyl
čas je projednat s lidmi. Hlavní problém máme s dopravou dětí z okolních obcí do naší školy a odpoledne zpět a s dopravou lidí do
zaměstnání. Přednesli jsme několik desítek připomínek, které se k nám od občanů dostaly a dosud na ty zásadní nemáme ani odpovědi.“
Technologové Oreda se se starostou domluvili na individuálním řešení všech problémů s tím, že jejich řešení by se pak v jízdních řádech
projevilo v červnu letošního roku.
     Dvě připomínky týkající se školních spojů na jednání přednesl starosta centrálního města Chrudimi Petr Řezníček. Oba jeho požadavky
byly technology akceptovány a změna se projeví už od dubna. „My jsme měli problémy pouze ve dvou případech u obsluhy integrovaných
obcí Topol a Vlčnov,“ řekl po jednání Řezníček. „Tyto potíže jsme vyřešili a za Chrudim mohu říct, že jsme spokojení. Pokud bych měl
mluvit za správní obvod obce s rozšířenou působností, tak musím říct, že v našem velkém ORP se samozřejmě problémy vyskytnout
mohly a doufejme, že budou do léta na základě požadavků starostů úspěšně vyřešeny.“
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