
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

Lanškrounsko řešilo s náměstkem autobusy

(1.3.2012)

Lanškroun – Dvě desítky starostů se sešli na radnici v Lanškrouně, kam přijel náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a
investice Jan Tichý a technologové Oreda řešit připomínky k autobusovým jízdním řádům. Starostové s Oredem jako organizátorem
krajské veřejné dopravy řeší chyby v systému tak, aby mohly být odstraněny se změnami jízdních řádů, k nimž dojde s platností od 1.
dubna letošního roku.
     Na začátku jednání přiznal jednatel Oreda Vladimír Záleský chyby, které systém na svém počátku měl, ať se jedná o zpožďování spojů
nebo jejich přeplněnost. „Vytvořili jsme počítačový program, který nám umožňuje tyto jevy mapovat a analyzovat a následně odstraňovat,“
vysvětlil Záleský, který pak předal slovo jednotlivým zástupcům obcí, aby přednesli své připomínky.
     „K nám se žádná připomínka nedostala, snad jen na zpoždění ranního školního spoje jedoucího z Cotkytle,“ řekl starosta Sázavy Jiří
Malátek. Na něj navázal starosta Cotkytle Prokop Holý, který má k systému naopak řadu připomínek: „Nám si lidé stěžují na to, že děti
nestíhají ráno školu v Lanškrouně. Když mluvíme s řidiči, tak je to proto, že dodržovat vámi stanovené jízdní doby není možné.“ U
zmíněného ranního spoje Oredo slíbilo posunutí času odjezdu tak, aby byl autobus v Lanškrouně včas.
    „Jezdí nám teď podstatně víc spojů, až lidi nechápou, že to je ekonomičtější než předchozí systém,“ uvedl starosta Žichlínku Otakar
Řehák. „Máme ale problém s nájezdem lidí do práce a dětí do školy, kdy jsou cestující v cíli zbytečně brzy.“ Starosta si zároveň stěžoval
na situaci, kdy autobusy odjíždějí ze zastávek dřív, než je uvedeno v jízdním řádu a lidem ujíždějí. V tomto případě technolog Oreda
Tomáš Záruba vysvětlil, že takové případy je nutné organizátorovi dopravy neprodleně hlásit. Dopravcům totiž takový spoj není hrazen, je
na něj nahlíženo jako by vůbec nejel. „Je naprosto nepřípustné, aby autobus cestujícímu o pět minut ujel, protože pojede dřív a cestující
pak čekal hodinu na další spoj,“ konstatoval Záruba. Obecně ale v případě Žichlínku vzhledem k návaznostem na vlak není možné jízdy
autobusů posouvat.
    „Naši občané připomínky k jízdním řádům nemají, je výborné, že autobusy jezdí tak často, skoro bych řekl, že jich je až moc,“ prohlásil
starosta Krasíkova Antonín Havelka. S tím, že v některých lokalitách je autobusů příliš a některé spoje nejsou cestujícími využívány,
souhlasí i Oredo, které v rámci změn k 1. dubnu bude některé linky rušit.
     Poté, co si starosta Cotkytle Prokop Holý vyjasnil s Oredem postup v případě, že řidiči přes svou povinnost nečekají na přípojné spoje,
přednesl svoje další připomínky. „Nelíbí se nám redukce spojů v době prázdnin, lidé u nás mají problém s tím, že autobus v sedm hodin
by neměl v průběhu prázdnin jezdit,“ uvedl mimo jiné starosta. Podle Oreda je počet spojů v době prázdnin omezován kvůli sníženému
zájmu cestujících. Záměr omezit starostou uvedený autobus ale bude přehodnocen a v době červnových změn jízdních řádů Oredo
rozhodne, zda v jízdním řádu zůstane i v době školních prázdnin.
     „Mě lidé bombardují s tím, že mám trvat na tom, abyste zařídili přímou linku na Lanškroun,“ prohlásil starosta Anenské Studánky
Jaroslav Paar. „Z Lanškrouna odjíždí autobus o půl třetí odpoledne, dětem, kterým tam ale končí škola ve tři, je úplně k ničemu.“ Přímou
linku starosta sice pro své občany nezíská, ale spojení pro jeho školáky mu Oredo od 1. dubna zajistí.
     Velký problém týkající se řady obcí se objevil v otázce návozu dětí do školy v Damníkově. Nakonec se podařilo najít dočasné
kompromisní řešení, tím definitivním, které počítá s posunem vyučování v damníkovské škole, se budou technologové Oreda ve
spolupráci se starosty zabývat.
     Emotivní diskuzi zklidnil následně starosta Třešňovce Jiří Marek: „U nás panuje s autobusovou dopravou vcelku spokojenost, jen bych
chtěl upozornit na problém s nečekáním autobusu na přípoj.“ I v tomto případě platí to, co bylo řečeno v diskuzi se starostou Žichlínku,
tedy že takové situace je nutné hlásit na Oredo, které tyto prohřešky bude řešit přímo postihem konkrétního dopravce.
     Velmi důležitou připomínku přednesla vedoucí Obecního úřadu Horní Čermné Hana Vágnerová. „Je nutné vyřešit dopravu dětí do naší
školy z Bystřece. Už jsme měli informaci od rodičů dětí o tom, že pokud se nic nezmění, přehlásí děti do Jablonného. Vzhledem k vývoji ve
školství by to mohlo znamenat ohrožení samotné existence naší školy,“ uvedla Vágnerová. Řešení příjezdu dětí ráno na vyučování bylo
nalezeno rychle, zůstal problém s odvozem dětí ze školy, které by musely dlouho čekat na autobus. „Posuneme předchozí spoj o deset
minut, dospělým bude jízda trvat o něco déle, ale odvoz dětí tím vyřešíme,“ ukončil diskuzi o tomto problému náměstek Tichý.
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