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Dne 29.9.2011 firma Oredo uveřejnila další úpravy jednotlivých autobusových linek.
Před tím jak se budeme věnovat konkrétní trase týkající se naší obce dovolte pár poznámek:
z hlediska provozu jste nahradili pro naše občany zcela funkční systém, systémem,
který již cca 2 měsíce" vylepšujeme a připomínkujeme"
stále nevíme jak to ve výsledku pro naše občany dopadne
vždy předložíte řešení, které není komplexní tzn. nejsou lokální úpravy provázány
s navazujícími spoji. Nevím, jestli předpokládáte, že povinností starosty ( nebo obce)
je všechny nesrovnalosti najít a ty Vám předat, tak abyste navrhli další řešení, které
opětovně nebude komplexní. Tento způsob odmítáme.
(konkrétní nesrovnalosti týkající se pouze provozu sobota, neděle a svátky obce
Cotkytle viz. níže)
sdělte nám časový harmonogram dalšího postupu, zejména kdy budou všechny naše
připomínky zapracovány, vše bude zkoordinováno, tak aby bylo všechno funkční a
jednotlivé spoje na sebe navazovaly.

Připomínky k lince 917, sobota neděle, svátek ze dne 29.9.2011
linka 103 odjíždějící z Cotkytle ObÚ 18.00 hod. se nám zdá pro odjezd středoškoláků
na internáty pozdní. Doporučujeme spoj mezi 16.00 - 17.00 hod.
s předložených podkladů se domníváme, že všechny linky budou dojíždět až do
Lanškrouna a vyjíždět z Lanškrouna. Spoje totiž zatím nemají v Tatenici žádnou
logickou návaznost.
zvoleným systémem zabezpečení dopravy v sobotu a neděli není zajištěna
provázanost na Štíty a ze Štítů - následná provázanost na zdravotnické zařízení
v Červené Vodě a pod.
Upozorňujeme Vás, že připomínky, které jsme Vám zaslali 20.9.2011 a byly probírány dne
22.9.2011 na setkání v Lanškrouně nejsou zapracovány a zůstávají v platnosti.
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