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Věc : Připomínky k autobusovým jízdním řádům
K Vašemu 1. Návrhu dopravní obslužnosti obce Cotkytle – jízdní řády
autobusů Vám sdělujeme následující.
Obec Cotkytle je složena z několika osad – Herbortice, Janoušov, Mezilesí a
samotné Cotkytle. V našich připomínkách vycházíme ze základních požadavků, které
musí být splněny pro všechny části obce.
A to jsou:
- spojení obce pro pracující s městem Lanškroun, Štíty a obcí Tatenice v časech
odpovídajících pracovní době zaměstnání
- spojení pro žáky škol v Cotkytli, Tatenicích a Štítech
- spojení pro občany ve věcech administrativních a zabezpečení zdravotní péče
v Lanškrouně a Tatenicích
- provázanost autobusové dopravy na pokračující vlakovou dopravu
z Lanškrouna a autobusovou dopravu ve směru na Ústí nad Orlicí
- přístupnost obcí na trase Tatenice – Lanškroun.
- obslužnost obce v sobotu a neděli
Připomínky a požadavky k jednotlivým linkám a spojům:
Linka 914 - Lanškroun – Tatenice – všední den
-

příjezd spoj 117/6 do Tatenice v 7.55 (škola Tatenice) požadujeme prověřit
návaznost na školní vyučování ve škole Tatenice

-

pro spoj 117/6 požadujeme provázanost na linku 870 (Jevíčko – Lanškroun)
stávající navržené řešení Tatenice příjezd 7.55, odjezd Tatenice – Lanškroun
až v 9.03 je nevyhovující.

-

pro spoj 117/16 (Tatenice škola 15.35) požadujeme provázanost na linku
870 (Jevíčko – Lanškroun)
stávající navržené řešení Tatenice 15.35, odjezd Tatenice Lanškroun 16.03
je nevyhovující.

- pro spoj 117/16 požadujeme, aby zajížděl do zastávky Herbortice – hostinec
(důvod návrat pracujících a školáků z Lanškrouna do části obce Herbortice)
Linka 914 – Tatenice – Lanškroun – všední den
-

požadujeme, aby spoj 117/1 (Cotkytle Obú 4.47) zajížděl do Herbortice –
hostinec
(důvod – odvoz pracujících do Lanškrouna)

-

požadujeme, aby spoj 118/6 (Cotkytle Obú 6.47) zajížděl do Herbortice –
hostinec
(důvod - odvoz školáků do Lanškrouna)

-

požadujeme doplnit spojení, které bude odjíždět z Tatenice v cca 12.00 hod
(důvod odjezd školáků z Tatenice a odjezd občanů ze zdravotnických zařízení
v Tatenicích ).

-

požadujeme doplnit spojení, které bude odjíždět z Tatenice v cca 17.15 hod
(důvod návrat školáků ze zájmových kroužků v Tatenici)

Linka 914 – Tatenice – Lanškroun, Lanškroun – Tatenice – sobota, neděle
-

požadujeme, aby obec Cotkytle byla obsloužena i v sobotu a neděli.
(zatím nebyl předán jakýkoliv podklad o obslužnosti obce v sobotu a neděli)

Všeobecně :
Prodloužením trasy Cotkytle – Lanškroun dojde zřejmě i ke změně ceny jízdného.
Tato záležitost je zásadní pro využívání jednotlivých spojů našimi občany a proto
požadujeme abychom dostali informaci o předpokládaném jízdném v krátké době a
mohli tak naše občany informovat.
Naše připomínky vycházejí z praktických zkušeností našich občanů a
požadujeme, aby byly akceptovány. Předpokládáme, že výstupy k požadovaným
změnám dostaneme nejpozději 31.8.2011 na společném jednání v Moravské Třebové.
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