
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

Obce Pardubicka jsou s obslužností spokojené

(1.3.2012)

Pardubice – V sále Zastupitelstva Pardubického kraje projednal náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan
Tichý připomínky starostů Pardubicka k autobusovým jízdním řádům. Starostové individuálně řešili své problémy a podněty s technology
společnosti Oredo, která regionální veřejnou dopravu v Pardubickém kraji organizuje. Po procesu optimalizace začaly vlaky a autobusy
jezdit podle nových jízdních řádů v polovině prosince loňského roku, nyní se řeší změny, které se v autobusových jízdních řádech objeví
počátkem letošního dubna.
     „Od zavedení nových jízdních řádů jsme dostali z celého kraje zhruba sedm set připomínek, které jsme analyzovali a přijali řadu
opatření, které mají od dubna systém veřejné dopravy v kraji zlepšit,“ uvedl na začátku jednání technolog Oreda Tomáš Jurček, který
zároveň starostům představil obecné změny týkající se většího množství obcí, například záměr zrušit neefektivní a cestujícími nevyužívané
spoje.
     Spokojenost s jízdními řády panuje podle místostarostky Václavy Těšitelové v Barchově. „Nedostaly se k nám žádné připomínky, potíž
je snad jen v tom, že dochází ke zpožděním, protože jsou krátké časy na jízdu autobusů mezi jednotlivými zastávkami,“ řekla při
projednávání Těšitelová. Podle technologa Martina Hájka o problému Oredo ví a připravilo opatření, díky kterým autobusy budou jezdit na
čas.
     „Nám jste většinu připomínek, které jsme vám zaslali, splnili, takže jsem spokojený,“ navázal starosta Borku Miroslav Dašek. Větší
problémy nezmínil ani starosta Čeperky Jaroslav Bačina. „Nám chybí lepší vlakové spojení, někdejší takt zastavování vlaků v Čeperce byl
hodinový, nyní je dvouhodinový. Chtěli bychom se vrátit k původnímu řešení, to ale bude aktuální až v červnu, pokud vím,“ řekl starosta.
Ten v rámci autobusové dopravy, která byla předmětem dnešního jednání zmínil školní linku, o jejíž zřízení má obec zájem, musí ale
nejprve zřídit zastávku. Na tom je s technology Oreda domluvený s tím, že linka by měla začít jezdit od příštího školního roku.
     Starosta Dašic Petr Zikmund vznesl několik požadavků, především k posunům časů odjezdů autobusů, ať pro potřeby zaměstnanců
nebo školáků. „Například u ranního spoje bychom potřebovali dřívější odjezd zhruba o deset minut tak, aby lidé stíhali začátek pracovní
doby v průmyslové zóně ve Starých Čívicích,“ konstatoval starosta, kterému Oredo pravděpodobně ve všech požadavcích vyjde vstříc.
     S konstrukcí jízdních řádů nemá problém starosta Mikulovic Josef Nentvich. „Zásadní problém ale máme s tím, že autobusy z Pardubic
do Chrudimi a zpět jezdí přeplněné, stává se i to, že autobus cestující nevezme, protože byl plný. Pokud se tohle změní, tak bude všechno
v pořádku,“ prohlásil starosta, kterému technolog Oreda slíbil prověření přepravní kapacity zmíněné linky a posílení spojů ve špice.
Problém nedostatečné kapacity pravděpodobně souvisí s tím, že na této lince došlo k velkému nárůstu cestujících, kterým toho spojení
vyhovuje.
     Nespokojený je naopak starosta Sezemic Bohuslav Kopecký, který sám kdysi s autobusem jezdil. „Nový systém se mi vůbec nelíbí.
Tam, kde je potřeba malý autobus, pošlete velký, kde je potřeba velký, pošlete malý,“ vytknul technologům. „Jestli to takhle půjde dál,
požádám kraj, aby peníze na naší dopravní obslužnost převedl do našeho rozpočtu a budeme si autobusovou dopravu řešit sami.“
Technolog Oreda připustil chyby v obslužnosti Sezemicka, zároveň ale v odpovědi zdůraznil, že oproti původnímu stavu má městečko
lepší dopravní obslužnost a více spojů.
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