
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

Jízdní řády připomínkovalo nakonec Holicko

(1.3.2012)

Pardubice – Posledním správním obvodem, se kterým náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý a
technologové firmy Oredo probrali připomínky k autobusovým jízdním řádům bylo Holicko. Jeho starostové se sešli poslední únorový den
v sále Zastupitelstva Pardubického kraje. I na základě jejich připomínek budou upraveny jízdní řády platné od 1. dubna letošního roku.
     Starostové Holicka měli připomínky především k malé kapacitě autobusů a jízdním dobám. „Spojení je dobré, ale ve špičce jste nám
zrušili posilové autobusy a děti mají problém dostat se do Holic do školy, autobusy jsou přeplněné,“ uvedl například starosta Horních Ředic
Jiří Kosel. Toho doplnil starosta Holic Ladislav Effenberk: „Vzhledem k hustotě dopravy je špatně spočítaná jízdní doba autobusů. Je
jasné, že za osmatřicet minut to autobus z Pardubic k nám prostě nestihne,“ řekl starosta centrálního města obvodu, který je jinak
s dopravní obslužností spokojený. Situaci Oredo vyření urychlením výjezdu spoje z Pardubic, dlouhé nástupy dětí pak nebudou mít takový
vliv na dojezd autobusu do cíle.
     „U nás nemají lidé námitky, autobusy jste nám na trase Pardubice – Horní Jelení přidali,“ prohlásil starosta Ostřetína Miloš Vlasák.
„Máme jen požadavek od zhruba deseti lidí z Vysoké u Holic, aby k nim zajížděl odpolední autobus a oni nemuseli chodit dva a půl
kilometru na zastávku.“ Technolog si tento požadavek, který je bohužel k dubnovému termínu změn nerealizovatelný zaznamenal a řešit ho
bude v červnu letošního roku.
     S celou řadou menších požadavků přišla starostka Chvojence Jaroslava Píšová. S technologem Oreda řešila například urychlení
ranního autobusu od Pardubic nebo nutnost zajistit včasnou jízdu školního autobusu. „Moje dnešní připomínky byly pouze doplňující a
doufám, že se mi dostanou odpovědi i na moje písemné dotazy. Korespondence s Oredem běží nepřetržitě. Spokojeni jsme se spojením
obce na Hradec Králové, problémy přetrvávají ve spojení s Pardubicemi,“ dodala starostka, které také chybí spoj pro děti jedoucí ze školy
z Býště do dolní části obce.
     Starosta Holic Ladislav Effenberk při jednání kvitoval skutečnost, že Oredo analyzovalo neefektivní spoje a zhruba deset procet bude
rušit. „Už i lidé si všimli, že některé autobusy jezdí nevytížené a jsou zbytečné,“ řekl starosta.
    Holicko bylo poslední obcí s rozšířenou působností, s jejímiž starosty technologové Oreda úpravy autobusových jízdních řádů probírali.
Na začátku března budou změny zapracovávat a počítají se zveřejněním upravených jízdních řádů 5. března. Od 1. dubna by pak podle
těchto jízdních řádů měla jezdit autobusová doprava v Pardubickém kraji.
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