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č.j. 82/2012

Připomínky ke změně jízdních řádů autobusů dle podkladu firmy OREDO ze dne
9.3.2012
(uveřejněno na webových stránkách Oreda - IREDO 917 )

Zásadně nesouhlasíme se zrušením stávajícího spoje č.18 (700917) odjíždějícího
z Tatenice, Jednota ve 22.42 s příjezdem do zastávky Cotkytle ObÚ ve 23.00.
Náš nesouhlas jsme již vyjádřili 28.2.2012 na jednání zástupců Pardubického kraje (pan
náměstek Tichý, pan Beran), firmy OREDO se starosty obcí. Bohužel,zdá se, že úplně
zbytečně.
Ptám se Vás pane náměstku Tichý, čím to je?

Spoj navazuje na přípoj z Lanškrouna a dlouhodobě pro obec Cotkytle fungoval ( v minulosti
v sudých týdnech)

a umožňoval lidem z Cotkytle dojíždět za prací na odpolední směny do

Lanškrouna. Tento noční autobus vždy umožňoval a doufáme,

že bude umožňovat návrat

lidem z odpoledních směn do Cotkytle. Je využíván i pro návrat lidí z kulturních a jiných akcí
z Lanškrouna, pro návrat lidí do obce, kteří se do Lanškrouna dostanou až v pozdějších
večerních hodinách z jiných dopravních spojení.
Zrušením tohoto autobusu odstraňujete možnost lidem z Cotkytle hledat práci v Lanškrouně
v odpoledních směnách.
To je pro nás nepřijatelné a požadujeme ponechání tohoto autobusu,
provozován doposud.

tak jak byl

Slibovali jste nám lepší dopravní obslužnost a jak vypadá skutečnost?
měsících rušíte spoje, které vždy byly pro obec téměř samozřejmostí.

Po třech a půl
Spoje rušíte ná základě

posedlosti provozním řešením, bez ohledu na potřeby lidí a nenabízíte žádné vylepšení.
Je plno autobusů, které tuto krajinu brázdí jako nesmyslné linky a vy zrušíte autobus, který
vytváří pro naše občany nezanedbatelnou

možnost případně využít nabídky odpolední pr:áce

v Lanškrouně.
Je to tak hluboká ignorance potřeb lidí, je to pro nás nepochopitelné a nepřijatelné.

"
Pane náměstku Tichý, vyřešte to. A nebo máme naše problémy řešit s někým jiným?
Poraďte nám, ale s Kým?

K dalším připomínkám:
vzhledem k tomu, že do dnešního dne není na stránkách Oreda uveřejněna linka 916
nelze zkontrolovat návaznost autobusů na Lanškroun a Moravskou Třebovou.
Na jednání dne 28.2.2012 jsme požadovali, aby byly do jízdních řádů doplněny
poznámky, které pro cestující doplní podstatné informace, které nejsou ze stávajících
jízdních řádů zjistitelné např:
o

linka 5 přímo až do Lanškrouna

o

linky 101, 103 atd. - přímo až do Lanškrouna

o

čekání autobusů v Tatenici na přípoje

Snad to není tak komplikované, inspirujte se např.IDSOK 930 387 Zábřeh - Štíty.
Proč to tam jde a u nás ne ?

Ing. Prokop Holý
starosta obce Cotkytle
465382183
602324581

