
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

Mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi budou jezdit další vlaky

(11.10.2013)

Olomouc/Pardubice – Shodli se na tom hejtmani dvou krajů Martin Netolický s Jiřím Rozbořilem na společném jednání

v Olomouci, kde debatovali o dopravní obslužnosti při společné hranici krajů. Obnovení provozu by se mělo týkat i dalších

tratí. Za účasti náměstků zodpovědných za dopravu Jaromíra Duška a Aloise Mačáka, ale i starostů z obou krajů se také

domluvili na vypracování analýzy, která bude řešit společnou přeshraniční vlakovou i autobusovou dopravu.

     Víkendové spoje se osvědčily, další vlaky navíc budou jezdit v pátek

     Olomoucký kraj souhlasil i s návrhem Pardubického kraje zavést páteční vlaky na trati Dolní Lipka – Hanušovice, které by měly zajistit
dopravu studentů a žáků ze škol domů. Změna začne platit od nového grafikonu, který vstoupí v platnost v prosinci.
„Na zapracování nových spojů do jízdního řádu má svůj obrovský podíl nové oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického
kraje, které změny připravilo,“ vyjádřil spokojenost se změnami v tvorbě jízdních řádů Jaromír Dušek.  
     Spokojený mohl být i hejtman Martin Netolický, který tehdejší zavedení spojů inicioval „Jsem rád, že se tento krok víkendových spojů
osvědčil, a to nejenom v hlavní turistické sezóně, ale i v průběhu celého roku. Ukázalo se, že vlaková doprava je v této oblasti využívána
více, než autobusové spoje,“ uvedl hejtman a pokračoval: „Obnovené víkendové spoje si pochvalují i místní starostové.“
     Nově přidané spoje budou jezdit od nového jízdního řádu každý pátek v 17.00 z Dolní Lipky v Pardubickém kraji do Hanušovic
z Olomouckého kraje a v opačném směru v 18.02. Netolický ve svém vystoupení před starosty z obou krajů deklaroval vzájemnou
spolupráci a zajištění návaznosti spojů s cílem zajistit dopravu do školy, k lékaři a do zaměstnání, případně na úřady.
     K obnově vlaků by mělo dojít i na dalších tratích

     Podobně byla diskutována dopravní obslužnost na železničních tratích, kde byl pozastaven pravidelný provoz. „Před dohodou je
obnovení provozu na železniční trati z Moravského Karlova do Štítů. Zvažujeme také společné řešení na tratích 017, 262 a 271 v oblasti
obce Chornice na Moravskotřebovsku,“ seznámil s dalšími záměry hejtman Netolický.
     Analýzu zaplatí oba kraje

     Pro zlepšení dopravní obsluhy a návaznosti mezikrajských spojů bude zpracována analýza, která by měla vytvořit podklady pro efektivní
fungující železniční a autobusovou dopravu. „Od odborné analýzy očekáváme, že nám dá jasný návod k organizování dopravní obslužnosti
v příhraniční oblasti obou krajů. Mimo jiné by měla definovat také nutné zásahy do dopravní infrastruktury,“ vysvětloval náměstek Dušek.
     Finančně se oba kraje budou podílet nejen na zavedení nových vlakových spojů, ale i na vypracování této analýzy.
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