
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

Starostové Přeloučska připomínkovali autobusové linky

(1.3.2012)

Přelouč – Poslední únorový den věnoval náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý závěrečným jednáním se starosty o změnách
v autobusových jízdních řádech. První jednání se uskutečnilo se zástupci obcí sdružených pod správní obvod ORP Přelouč.
Technologové Oredo tady od starostů sbírali jejich připomínky k jízdním řádům a řešili s nimi chyby, které by měly být odstraněny k 1.
dubnu letošního roku.
     V sále přeloučské záložny se sešly čtyři desítky starostů z okolních obcí, kteří byli na úvod jednání seznámeni se změnami, které Oredo
na základě analýzy dosavadního fungování dopravního systému připravilo. „Některé spoje, které se ukázaly jako neefektivní a cestující o
ně nemají zájem, už v novém jízdním řádu nebudou,“ uvedl mimo jiné jednatel Oreda Vladimír Záleský. „U jiných linek budou upraveny
jízdní doby, aby nedocházelo ke zpožděním, některé spoje ve špičkách pak budou posíleny.“
     V následné individuální diskuzi se starosty řešila starostka Tetova Ivana Rajnetová dopravu svých občanů do práce. „Obrátili se na mě
s tím, zda by nešlo, aby autobus na ranní směnu v Kiekertu jel dřív a odpolední naopak o pár minut později,“ přednesla svou připomínku
starostka. Podle technologa Oreda Pavla Matouše je čas návozu zaměstnanců projednán s personálním oddělením Kiekertu a měl by být
vyhovující. Nemělo by se proto stávat, že by čas příjezdu kolidoval se začátkem pracovní doby a čas odjezdu s jejím koncem.
     Poměrně spokojená odcházela z jednání starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková. „Naším hlavním problémem je absence
dvou zastávek, a to u školy a u železniční zastávky,“ řekla starostka, která dodala, že v současné době musí právě z tohoto důvodu končit
dřív výuka ve zdejší škole. V rámci jednání dostala starostka příslib spolupráce od Krajského úřadu Pardubického kraje při procesu
zřizování zastávek. „Máme domluveno, že nám kraj pomůže a až se nám podaří vysoutěžit dodavatele stavby, zaplatí nám prostřednictvím
dotace vybudování obou zastávek. Jestli tomu tak bude, pak jsem spokojená,“ uzavřela starostka.
     „Něco se zlepšilo, něco naopak zhoršilo,“ prohlásil po jednání starosta Zdechovic Robert Chutic. „Podle mého názoru za dva měsíce
nemůže být nový systém vyladěný, to bude trvat ještě dlouho.“
     S celou řadou požadavků přišla na jednání starostka Chvaletic Blanka Zaklová a tajemnice městského úřadu Zdeňka Marková. Jeden
z hlavních se týkal přímého autobusového spojení s Přeloučí. „Dříve jsme měli možnost do Přelouče ráno jet buď přímým autobusem
nebo spojem, který zajížděl i do okolních obcí. V současné době máme k dispozici pouze nepřímý spoj, kterým cesta trvá skoro padesát
minut,“ řekla starostka Zaklová. Podle technologa Oreda ale požadavek na přímý autobus splněn nebude. Cestujícím mezi těmito městy
slouží vlaková doprava a Oredo nebude souběžně s dráhou vést i autobusové linky, u kterých se podle technologa Pavla Matouše už
v minulosti ukázal malý zájem cestujících. „Se závěry dnešního jednání a způsobem jeho vedení určitě spokojené nejsme,“ dodala
starostka.
     Poměrně velký problém, byť se týkal jen tří dětí, řešilo Vápno a okolní obce. Do základní školy ve Vápně totiž jezdí děti, které mají
problémy s výukou a menší škola s individuálním přístupem jim vyhovuje víc než spádové školy. „Děti ale od poloviny prosince ztratily
autobusové spojení a rodiče tuto situaci museli řešit individuální dopravou,“ řekla ředitelka ZŠ Vápno Jana Školníková. Po dlouhém jednání
se podařilo najít řešení, které ale ještě závisí na změně licence dopravce. „Tím bychom měli zajištěnu alespoň ranní dopravu na
vyučování, odpolední spojení zůstává dál komplikované. Ale řešení se rýsuje, takže se dá říci, že jsem částečně spokojená,“ dodala paní
ředitelka.
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