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Jméno, přijmení a funkce
Ing. Prokop Holý starosta
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2. připomínky k autobusový jízdním řádům

Jak jsme již informovali v prvních připomínkách, naše obec je složena z dalších obcí
(osad) a to Herbortice Janoušov, Mezilesí a Cotkytle. Celková rozloha tohoto celku je
největší na Lanškrounsku. Každá z těchto obcí má jinou spádovost k "vyššímu celku" Lanškroun. Štíty, Tatenice, kde jsou zajišťovány další služby pro obyvatele. Zaměstnání,
škola, lékař a další.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 16. září 2011 občané i zastupitelé vyjádřili
nespokojenost s provedením některých spojů.
a) Není zajištěna obslužnost o víkendech, zejména nedělní odvoz dětí do škol. (Cotkytle,
Herbortice, Janoušov)
b) Spoj do zaměstnání a zpět 917/118/2 a 917/118/9 považujeme za velice nešťastný a
zcela nevyhovující pro dojíždění do zaměstnání. Lidé budou muset vstávat již ve 4
hodiny, aby v zaměstnání byli v 6.00 hodin. Přitom vzdálenost Cotkytle, Herbortice Lanškroun je cca 16 km, což běžně trvá 15 - 20 minut jízdy směrem Chudoba,
Albrechtice. Cesta zpět je taky problematická, protože spoj ve 14.30 z Lanškrouna
není možné stihnout, když všechny jednosměnné provozy končí ve 14.30 hodin. Je
nutné posunout spoj o 10 minut.
c) Z obce Janoušov se děti nedostanou včas na školní vyučování do Štítů 917/118/3.
Není návaznost v Cotkytli. Spoj 916/3 ujíždí o 8 minut. Stejné je to i v opačném směru.
Linka 916/10 přijíždí do Cotkytle ObÚ v 14.25 a linka 917/118/10 ujíždí v 14.21.
d) Spoj 917/118/6 musí zajíždět až do Lanškrouna - spojení dětí do škol v Lanškrouně.

Žádáme Vás, abyste tyto připomínky akceptovali v dalším návrhu jízdních řádů, neboť je
považujeme za zásadní a limitující pro naše občany.
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