CESTUJTE S MOBILNÍ APLIKACÍ IDS IREDO

Aplikace ke stažení pro iOS

Aplikace ke stažení pro Android

Autobusy linkové dopravy
v rámci IDS IREDO.

Vlaky osobní dopravy
v rámci IDS IREDO.

Ukládání vybraných spojů
jako oblíbené.

Sledování aktuální polohy
autobusů a vlaků.

Zobrazení zastávky na mapě
ve službě Street View.

Zjišťování zpoždění spojů
a jejich dalších návazností.

Zobrazení jízdního řádu
spoje autobusu nebo vlaku.

Snadné vyhledávání spojů
z vybrané zastávky.

Přednastavené volání na
Call centrum IDS IREDO.

Vyhledávání odjezdu na
základě lokalizace polohy.

Nastavení notifikací podle
vybraných okresů.

Zasílání novinek ve veřejné
dopravě v IDS IREDO.

STÁHNĚTE SI ZDARMA NAŠI APLIKACI.

Integrovaná REgionální DOprava
Královéhradeckého a Pardubického kraje

OREDO - integrátor regionální dopravy

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Call centrum IDS IREDO 491 580 333

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 463/2019, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením
vznikl.
Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v
souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných certifikátů.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen na obálce zprávy
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 04.11.2019 11:36:58 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 4142717(0x3F367D)
Platnost: od 19.12.2018 do 08.01.2020, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], CZ
Podepisující: Informační systém datových schránek - produkční prostředí, Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]
Podpis byl opatřen časovým razítkemPodpis ( Razítko bylo připojeno k obálce zprávy )
Číslo časového razítka: 102039487192813 ( 5C CD EB 63 1E ED )
Vystavitel: PostSignum TSA - TSU 6 (Česká pošta, s.p. [IČ 47114983])
Datum a čas z razítka: 04.11.2019 11:36:58

Identifikační údaje ověřovací doložky
Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2019 09:12:45
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Smržov 11 , 50303 SMIŘICE
Ověřující organizace: Obec Smržov
Ověřující osoba: Vlasta Kněžíková

