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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

Karty IREDO budou se slevami. Pro seniory ve výši 50 procent

(5.9.2013)

Pardubice – Slevy na jízdném i na pořízení nových IREDO karet pro cestující budou. Po složitých jednáních se to

Pardubickému kraji podařilo prosadit na jednáních s Královéhradeckým krajem v rámci společného projektu elektronizace

odbavovacího systému. Rozsah slev dnes odsouhlasili radní Pardubického kraje na návrh náměstka zodpovědného za

dopravu a dopravní obslužnost Jaromíra Duška.

     Slevy budou platit od 1. října 2013

     „Je to především pozitivní zpráva pro cestující veřejnost. Pokud chceme, aby nový systém fungoval, bylo potřeba lidem nabídnout
nějakou motivaci. Nový tarif počítá se zavedením slevy ve výši 50 procent na jízdném pro seniory nad 70 let, kteří si pořídí kartu,“
představil první změnu tarifu náměstek Dušek. Mrzí ho, že se na těchto podmínkách, ale i dalších slevách nepodařilo domluvit
s Královehradeckým krajem dříve. „Na slevách jsme se shodli s náměstkem Janečkem již na počátku července. Z nepochopitelných
důvodů však OREDO předložilo radním v sousedním kraji zcela něco jiného, bez jakýchkoliv slev. Bylo nám slíbeno, že na nejbližší radě
sjedná pan náměstek Janeček nápravu. Slevy budou platit od 1. října 2013,“ vysvětlil Dušek.
     Vedle toho radní Pardubického kraje odsouhlasili snížení pořizovací ceny nové čipové karty IREDO pro děti, žáky, studenty (platí již
nyní) a seniory ze 150 korun na 80 korun. „I toto je podstatný motivační prvek. Navíc garantujeme pětiprocentní slevu z jednotlivého
jízdného při platbě novou bezkontaktní elektronickou kartou. Tuto slevu obsahoval již původní tarif na kartách dopravců. V případě, že
bychom tuto slevu nezachovali, poškodili bychom 18 tisíc cestujících a to jsme nemohli na jednáních s protějšky z Hradce dopustit,“ doplnil
náměstek.
     Kraj je připraven jednat o prodeji svého podílu ve společnosti OREDO

     Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc nabídl pardubickému hejtmanství, že odkoupí padesátiprocentní podíl Pardubického
kraje ve společnosti OREDO, která organizuje vlakovou a autobusovou dopravu v celých východních Čechách. Pardubický kraj je s činností
společnosti nespokojen. „Po obrovských problémech s jízdními řády jsme se rozhodli organizovat regionální dopravu prostřednictvím
vlastního oddělení. To funguje již od srpna, navíc nás to vychází levněji. S firmou OREDO nás nyní pojí již pouze projekt elektronických
peněženek. Nabídce pana hejtmana France jsme tedy otevřeni,“ řekl náměstek Dušek.
    Podle Duška má však problémy i projekt karet. „Termíny firmě OREDO protékají mezi prsty, komplikuje se celá situace kolem karet.
V některých případech neplní úkoly dané valnou hromadou. Navíc jsme se dozvěděli, že tam budou některé neuznatelné položky k úhradě
ze strany evropských projektů,“ objasnil náměstek. Padesátiprocentní vlastnictví dvou subjektů navíc paralyzuje i činnost výkonných orgánů
ve společnosti. Vrcholem bylo poslední jednání, kdy Královéhradecký kraj zablokoval schválení programu valného hromady a zabránil tak
projednání některých závažných bodů.
     Pardubický kraj navíc velmi vážně zvažuje podání trestního oznámení. Vedou ho k tomu výsledky personálního a mzdového auditu v
obchodní společnosti OREDO, ale také auditu dopravního systému autobusové dopravy v Pardubickém kraji.
 
     Videoreportáž
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