
Hejtman přijal partnery z Prešovského kraje

(8.9.2011)

Pardubice  – Hejtman Radko Martínek dnes odpoledne přivítal v sále Rady Pardubického kraje
oficiální delegaci partnerského Prešovského samosprávného kraje. V jejím čele přijel do Pardubic
poslanec Zastupitelstva Prešovského samosprávného kraje a předseda jeho dopravní komise Peter
Sokol. Hlavním tématem třídenní návštěvy je výměna zkušeností v oblasti správy a údržby silnic.
     „Prešovský samosprávný kraj je náš nejbližší partnerský region,“ řekl v úvodu setkání hejtman
Radko Martínek. „Vaše návštěva má rovinu nejenom společenskou, ale i pracovní a já doufám, že se
nám bude společně dařit při hledání východiska z finanční pasti údržby našich silnic.“
Poslanec Zastupitelstva Prešovského samosprávného kraje (PSK) Peter Sokol hejtmanu Martínkovi
nejprve tlumočil pozdrav od předsedy PSK Petera Chudíka, který se návštěvy nemohl zúčastnit a
zároveň vysoce ocenil přínos vzájemné spolupráce. „Správa a údržba silnic přešla do naší kompetence
v roce 2004, přičemž jsme zdědili velké množství silnic ve špatném stavu. Využití vašich zkušeností pro
nás bylo velkým přínosem,“ uvedl Sokol. „Jsem rád, že je naše spolupráce stále intenzivnější, my ji
hodnotíme velmi pozitivně.“
     Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast dopravy, dopravní obslužnosti a
investic Jan Tichý na jeho slova navázal a připomněl, které problémy kraj v dopravě nejvíce trápí.
„Jedním z našich největších problémů je skutečnost, že vláda pravděpodobně nehodlá dodržet
závazné memorandum, čímž je výrazně ohrožena regionální železniční doprava,“ prohlásil Tichý.
„Druhým problémem je pro nás to, co jsem zmínil už při své dubnové návštěvě Prešovského
samosprávného kraje, a sice že máme prakticky nejnižší příspěvek na údržbu našich silnic v celé
republice.“
     V programu oficiální návštěvy z partnerského regionu je zítřejší účast na jubilejním desátém
ročníku Mezinárodního Silničního veletrhu, který se koná v areálu Správy a údržby silnic Pardubického
kraje. Hosté ze Slovenska si pak odpoledne prohlédnou některé dopravní stavby regionu. Ve 14 hodin
dorazí do Chocně na prohlídku silnice mezi Chocní a Vysokým Mýtem, v 15.30 hodin je čeká prohlídka
dopravního terminálu v České Třebové.
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