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žádost o řešení problémů v autobusové dopravě obce Cotkytle

Vážený pane náměstku Tichý,

již na zasedání starostů obcí Lanškrounska dne 24. 11. 2011 k problematice veřejné
dopravy jsem projevil nespokojenost s průběhem příprava i s výsledkem tak zásadní změny
veřejné dopravy v naší obci. Mohl jsem pouze doufat, že má nespokojenost je neoprávněná.
Bohužel, po téměř jednom měsíci provozu v režimu nových jízdních řádů, musím
konstatovat, že je to dokonce horší jak jsem předpokládal a nespokojenost nás občanů
Cotkytle je velká. Dlouhodobě fungující systém dopravy v naší obci byl nahrazen systémem,
který ani do budoucna nezaručuje splnění třech našich zásadních požadavků:

1. Dostat lidi z obce do práce a z práce
Bez stresů jestli přijedou do práce včas, jestli se dostanou včas domů a nebudou
muset trávit dlouhý čas na autobusové zastávce čekáním na přípoj, když ten, který měl
navazovat jim odjel "před nosem".
V obci Cotkytle je nemalá nezaměstnanost

a komplikace v dopravě situaci jenom

zhoršují.

2. Dostat děti a mládež z naší obce do škol a ze škol
Opět bez stresů a včas.

3. Umožnit občanům obce návštěvy lékařů, úřadů apod.

Určitě se spolu shodneme na tom, že jsou to požadavky samozřejmé a oprávněné.
V případě Cotkytle splněny však často nejsou.

Nechci zacházet do přílišných podrobností a ani není mojí povinností zkoumat kde je
příčina problémů:
provozovatel - pozdní přistavování autobusů v Lanškrouně následně neprovázanost spojů
např. v Tatenici, jízdy se zpožděním, vypuštění některých spojení v části Herbortice
údajně pro nesjízdnou komunikaci apod.(?)
Oredo - špatně nastavené jízdní časy, neznalost povětrnostních

podmínek v Cotkytli, příliš

krátké čekací doby přípojných spojů apod.(?)

Je nutné sjednat okamžitou a rychlou nápravu. Znova opakuji: Nespokojenost

našich

občanů je velká.

Problém vytváří zejména přestup v Tatenici, a proto si myslím, že určitým řešením by bylo
vést 3-4 přímé linky z Cotkytle až do Lanškrouna a z Lanškrouna až do Cotkytle. Buď po trase
Lanškroun - Tatenice - Strážná - Cotkytle - Herbortice nebo po trase Lanškroun Albrechtice - Horní Heřmanice ,Chudoba - Herbortice - Cotkytle.
Z hlediska časů by šlo o spoje do Lanškrouna v cca 5.00,7.00,
v cca 12.00,15.00

13.00 hod. a z Lanškrouna

- návaznost na Janoušov, 17.00 hod.

Vážený pane náměstku Tichý, obracím se na Vás s touto naléhavou žádostí o rychlou
nápravu a věřím, že nám oběma jde o stejnou věc - spokojenost našich občanů, občanů
Pardubického kraje, občanů Cotkytle
Děkuji.
S pozdravem
/
,I

Ing. Prokop Ho
starosta obce Cotkytle
starosta@cotkytle.cz
602324581

na vědomí:
Radko Martínek
Hejtman Pardubického kraje
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