
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 autobusů se od neděle mění

(26.2.2013)

Pardubice - Na základě rozhodnutí prosincového krajského zastupitelstva dochází od neděle 3. března k úpravě jízdních řádů autobusů tak,
aby konečný objem autobusové dopravy v roce 2013 nepřesáhl 16,8 milionů kilometrů. Proto se ruší nebo omezují některé málo využívané
spoje, jejichž změny projednal organizátor regionální dopravy se starosty obcí. I tak zůstává rozsah naježděných kilometrů o 2,45 milionu
větší než před prosincovými změnami autobusových jízdních řádů v roce 2011. Vzhledem ke zvýšení DPH i cen pohonných hmot se od 1.
března mírně zvyšuje cena jízdného, a to v průměru o pět procent.
      Podrobné informace o změnách v jízdních řádech i tarifech najdou cestující na webových stránkách oredo.cz a na portálu
Pardubického kraje (sekce Nepřehlédněte). Jednotliví dopravci mají od tohoto týdne v autobusech k dispozici letáky a od čtvrtka začne
výlep nových jízdních řádů na zastávkách. Od pátku do pondělí bude cestujícím k dispozici také mimořádná informační telefonní linka
organizátora dopravy: 466 030 708 (provoz 8.00 – 18.00 hod.).
      „Současné změny jsou prvním krokem k rozumnému kompromisu mezi požadavky cestujících a limity krajského rozpočtu. Ze setkání
se starosty mám dobrý pocit. Vidíme, že společně můžeme dojít k tomu, co je v takto krátkém časovém úseku maximem možného,“ řekl
náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. Dílčí změny jízdních řádů autobusů
a vlaků budou probíhat v dalších etapách tak, aby byla zachována návaznost spojů.
Na některých místech byla omezena víkendová doprava a některé málo využívané spoje byly zrušeny. Jinde kraj a OREDO vyšly vstříc
požadavkům starostů na úpravy trasování autobusových linek. „Například u linky 603 na Sezemicku byly upraveny časové polohy a trasy
většiny spojů tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům na dopravu cestujících do škol i zaměstnání,“ doplnil namátkou Dušek.
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