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Obec Cotkytle
Krajský úřad pardubického kraje
Ing.Leoš Beran, odbor dopravy
Oredo s.r.o.
Hradec Králové

'.

č.j 28/2012
Cotkytle 15. 1. 2012
žádost o řešení problémů v autobusové dopravě obce Cotkytle

Vážení,
připomínky k nefungujícím autobusovým spojením jsme my, jako obec i naši občané, poslali na
"všechny možné adresy", např. hejtmanovi Pardubického kraje panu Martínkovi, náměstkovi pro
dopravu panu Tichému i Oredu. Předpokládám,

že jste je všechny dostali a budou Vámi akceptovány.

Dovolím si je ve zkratce zopakovat:
1.

Přestupy v Tatenici jsou často problematické,

a proto požadujeme, aby 3 spoje na trase Cotkytle-

Lanškroun byly přímé. Z Cotkytle do Lanškrouna cca v 5:00, 7:00 a 13:00 a z Lanškrouna do
Cotkytle cca 12:00,15:00
2.

(zajíždění do Janoušova), 18:00.

Po závěrečné diskuzi nad jízdními řády dne 24. 11. 2011 jste do jízdních řádů dodali číselné
poznámky, které ruší některé autobusové spoje v době školních prázdnin. Např. autobus odjíždějící
z Cotkytle cca 7:00 je využíván nejen dětmi k cestě do školy, ale i ostatními občany obce
k dojíždění do Lanškrouna za prací, k lékařům, na úřady a na nákupy.
I v době školních prázdnin probíhá v naší obci obvyklý život, tak jako v ostatních 10 měsících. Proto
požadujeme, aby všechny autobusové spoje byly zachovány v celém rozsahu po celý rok.

3.

V současném zimním období se již několikrát stalo, že autobusový spoj nezajel do Herbortic
z důvodu nesjízdnosti silnice. Toto zdůvodnění není pro nás relevantní. Omluva v zaměstnání
.nepřjel autobus" není zaměstnavateli

4.

akceptována a občanům tak vznikají pracovni problémy.

V příloze Vám přeposílám petici občanů Cotkytle - část Janoušov, s podpisy všech občanů této
části. Dopis jste již obdrželi dříve a věřím, že uděláte všechno proto, aby jejich požadavky byly
splněny. V dopise se mluví přesně o tom/co trápí naše občany.

Děkuji. S pozdravem
Ing. Prokop Holý
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starosta obce Cotkytle
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