
AKTUALITY

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
 
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
krp.pu@mvcr.cz
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

Hejtman s ministrem našli společnou řeč

(21.10.2011)

Pardubice – O silniční a železniční dopravě přijel do Pardubického kraje dnes jednat ministr dopravy České republiky Pavel Dobeš.
V mnoha bodech našel s hejtmanem Radko Martínkem a dalšími představiteli kraje i poslanci za Pardubický kraj společnou řeč. Nesliboval
vzdušné zámky, ale reálně dojednával možná řešení.
Hlavními body byly už schválené stavby z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a dále budoucí silniční a železniční stavby, které
jsou pro kraj důležité. „Dostavba silnice mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a také křižovatka u Parama jsou už v rozpočtu příštího roku
uvedeny a nyní bude záležet na projednání v hospodářském výboru a v parlamentu,“  konstatoval ministr na tiskovém brífinku.
Za průlomový okamžik označil hejtman Radko Martínek novou skutečnost, že ministerstvo zařadilo projekt rychlostní silnice R35 do priorit
Operačního programu Doprava v dalším sedmiletém období 2014 – 2020. „Pokud je stavba zařazena do evropských fondů, je jisté, že
tady bude do roku 2020 stát a v to jsme ani nedoufali,“ uvedl hejtman. Již nyní jsou vyčleněny prostředky na přípravu stavby a výkup
pozemků.
V příštím roce má být zahájena rekonstrukce a zdvojkolejnění železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Ta je rozvržena do tří
let s celkovou dotací 1,4 miliardy korun a ve výsledku zrychlí a zpříjemní přepravu mezi krajskými městy a umožní využívat dvacetiminutový
takt. Další téměř dvoumiliardová částka je vyčleněna na tříletý projekt s názvem Průjezd železničním uzlem  Ústí nad Orlicí.
Chrudimští, kteří bojují za obchvat města, mají zatím jisté peníze na archeologický průzkum a o obchvatu samotném se bude podle
ministra dopravy Pavla Dobeše jednat hned po vyřešení návazných úseků v Pardubicích a směrem na Hradec Králové.
„V rámci současných možností je to umění možného,“ komentoval výsledky hejtman Radko Martínek. „Jsem rád, že jsme se shodli také na
tom, že dopravní obslužnost je potřeba řešit jako ucelený systém, a kraje a vláda na něm musí spolupracovat.“
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