
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

Náměstek Tichý otevřel s vicemaršálkem silnici Pastviny - Mladkov

(10.11.2011)

Pastviny – Za účasti představitelů Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství byla dnes slavnostně otevřena rekonstruovaná silnice
II/312 mezi Pastvinami a Mladkovem. „Rekonstrukce silnice je velmi významná, vzhledem k tomu, že se nám díky ní podařilo odstranit
dopravní závadu spočívající ve velkém množství stromů umístěných v krajnici komunikace, což silnici ničilo a docházelo kvůli tomu k
dopravním nehodám,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.
     Rekonstrukce silnice II/312 se uskutečnila v rámci česko-polské spolupráce na projektu „Zlepšení dostupnosti v oblasti Králického
Sněžníku“. Projekt byl předložen v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, přičemž
vedoucím projektu byl Pardubický kraj. Na české straně zahrnuje zmíněný projekt rekonstrukci silnice mezi Pastvinami a Mladkovem v
celkové délce 7,028 kilometru, na polské straně pak modernizaci úseku silnice číslo 392 Idzików – Bystrica Klodzka v délce 8,930
kilometru. Obě rekonstrukce vyšly na 2,6 milionu eur, dotace z operačního programu přitom pokryla 85% této částky, o zbývajících patnáct
procent prostředků se na české straně postaral Pardubický kraj (260 tisíc eur) a stát (130 tisíc eur).
     Rekonstrukce silnice II/312 nezahrnovala pouze modernizaci samotného tělesa komunikace. „Zároveň byly opraveny propustky a
vybudovány nové, byly opraveny příkopy, došlo k přeložkám chodníků, osvětlení přechodů pro chodce a byla vyřešena již zmíněná otázka
zeleně podél silnice,“ uvedl Tichý. To konkrétně představovalo vykácení 126 stromů a vysazení 145 nových. Právě otázka kácení aleje
podél silnice vyvolala řadu emocí a vznikla proti němu dokonce petice. „Občané se bohužel určitou zkratkou dostávali k informacím, že
hodláme pokácet celou alej, která představuje více než tři stovky stromů,“ vysvětluje náměstek hejtmana. „Tak tomu rozhodně nebylo, vždy
jsme nechali vypracovat projekt hodnotící zdravotní stav stromů. Na základě petice jsme vše ještě kontrolovali, a to společně s odborníky
petičního výboru, nakonec pak bylo vykáceno jen o osm stromů méně, než se původně předpokládalo.“
     Právě skončená rekonstrukce silnice II/312 a navazující polské silnice číslo 392 je významná nejenom pro řidiče, kterým moderní
komunikace bude sloužit, ale také z hlediska cestovního ruchu na česko-polském pomezí. Zároveň je i příkladem dobré spolupráce obou
regionálních samospráv, což na slavnostním otevření rekonstruované silnice připomněl vicemaršálek Dolnoslezského vojvodství Jerzy
Łużniak: „Spolupráce mezi Pardubickým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím zahájená v roce 2003 je systematicky prohlubována a jejím
projevem jsou společně realizované příhraniční projekty. Nyní otevíraná silnice Pastviny-Mladkov je příkladem dobré součinnosti v rámci
zlepšení dopravní dostupnosti této oblasti.“
     Za důležitou spojnici Pardubického kraje s Dolnoslezským vojvodstvím považuje modernizovanou silnici i náměstek Tichý. „Tato
komunikace, díky tomu, v jakém je dnes stavu a jaké má parametry, bude podle mého názoru k cestování mezi naším krajem a sousedním
vojvodstvím využívána nejvíce,“ dodal Tichý.
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