
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

Na Hlinecku si Oredo vyslechlo řadu připomínek

(28.2.2012)

Hlinsko – V pondělí odpoledne se náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý a technologové společnosti
Oredo sešli se starosty obcí sdružených ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko. Projednávali tady s nimi připomínky
k autobusovým jízdním řádům, které by měly být základem pro změny v systému veřejné dopravy v kraji od 1. dubna.
     Představitelé obcí na Hlinecku s nově organizovanou dopravou příliš spokojeni nejsou. Bez připomínek tady bylo jen málo z nich,
například starosta Hamrů Petr Stejskal či starostka Vojtěchova Marie Jelínková. Ostatní přednášeli řadu drobných i závažných připomínek.
     Starosta Holetína Jan Břeň přinesl na jednání své připomínky k časům odjezdů některých spojů, mimo jiné k ranním autobusům. „Také
bychom chtěli posunout večerní spoj z Hlinska, který nyní odjíždí v půl osmé večer,“ uvedl starosta s tím, že kvůli konci většiny aktivit ve
městě kolem osmé večerní by bylo žádoucí posunout odjezd autobusového spoje o zhruba hodinu. V tom mu Oredo, na rozdíl od ranního
spoje, vyjde vstříc. Starosta také požádal o to, aby v Holetíně zastavovaly spěšné vlaky, k jeho požadavku se připojila jeho kolegyně
z Vojtěchova Marie Jelínková. Změny v regionální vlakové dopravě ale budou řešeny až k letnímu termínu změn jízdních řádů.
     S upozorněním na významný problém přišel starosta Kladna Jaroslav Drahoš. „Autobus má u nás zajíždět na zastávku Kladno obec,
stává se nám ale, že tam nezajede. Řidiči buď tvrdí, že o tom nevědí nebo že to nestíhají,“ stěžoval si. Podle Oreda situaci vyřeší drobná
změna jízdního řádu, která vytvoří časový prostor pro zajíždění autobusů. V případě, že by i přes takové opatření autobusy do obce
nezajížděly, je nutné o tom informovat buď dispečink dopravce nebo přímo Oredo.
     Optimalizaci silně kritizoval starosta Svratouchu Jiří Socha. „Kdybyste zachovali starý systém, nemuseli jsme dělat teď žádné změny,“
prohlásil starosta, který se zajímal především o řešení dopravy dětí z Hlinska přímo do Svratouchu. Ty v současné době autobus vozí
pouze do Kameniček, kam si pro ně rodiče musí dojíždět. Technolog Oreda nabídl řešení tohoto problému posunutím odjezdu spoje
z Hlinska na 16. hodinu s tím, že by pak autobus zajížděl přímo do Svratouchu.
     „Některé naše připomínky jste už vyřešili, nyní přicházíme s požadavkem na dopravu dětí z okolních obcí k nám do školy,“ řekla
starostka Včelákova Monika Vacková. „Jde především o žáky z Holetína, kteří se k nám dostanou příliš brzy a musejí tři čtvrtě hodiny
čekat.“ Tato doprava podle technologa Oreda není ve vhodnější dobu zajištěna proto, že dosud tento spoj využíval jeden cestující. Pro
zajištění dopravního tohoto dopravního spojení proto v současné době není volné vozidlo. Starostka také vznesla mimo jiné požadavek na
spoj z Hlinska mezi 16. a 18. hodinou, kdy je v jinak hodinovém taktu časová mezera. Kvůli ní ale musejí dlouho čekat žáci a studenti, kteří
právě v této době končí vyučování. Tento problém nebylo možné vyřešit přímo na místě a proto se jím budou technologové Oreda ještě
zabývat.
     I centrální město správního obvodu na jednání přišlo s řadou připomínek týkajících se zejména autobusových spojů pro školáky a pro
zaměstnance jedoucí za prací. Většina problémů bude k 1. dubnu vyřešena a podle technologa společnosti Oreda se objeví i několik
nových linek. „Doufám, že všechny naše připomínky budou také ve skutečnosti zapracovány do úprav jízdních řádů,“ řekla k tomu starostka
Hlinska Magda Křivanová.
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