
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
http://www.policie.cz/krajske-
reditelstvi-policie-pdk.aspx
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

Silničáři slaví deset let

(12.1.2012)

Pardubice – Desáté výročí svého vzniku slaví v těchto dnech Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Letos je to právě deset let, kdy
došlo ke sloučení čtyř okresních silničářských správ do společnosti s centralizovaným řízením.
Na konci září roku 2001 převedl stát na kraje silnice II. a III. třídy a s nimi i okresní organizace, které měly na starosti jejich správu a údržbu.
Pardubický kraj hned od počátku následujícího roku okresní správy sloučil pod vedení Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
„Uplynulých deset let bylo dynamickým úsekem mého života i naší organizace,“ vzpomíná na uplynulou dekádu ředitel Správy a údržby
silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Některé doby byly samozřejmě těžké, vyvážila je ovšem řada našich úspěchů. Za jeden
z největších považuji skutečnost, že jsme za přibližně stejný objem finančních prostředků schopni po celou dobu zajišťovat prakticky stejný
objem zimní a letní údržby našich silnic, přestože od roku 2002 významně stouply vstupní ceny.“
To oceňuje i náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý, který má na starosti právě dopravu, dopravní obslužnost a investice: „Navíc
bych vyzdvihl to, že během své existence prošla naše správa a údržba silnic velkým technologickým vývojem a dnes patří mezi
nejvyspělejší organizace svého druhu v Evropě. Vysoká technologická úroveň Správy a údržby silnic Pardubického kraje má samozřejmě
zpětně významný vliv na úspory finančních prostředků, které je nutné dávat na provoz krajské silniční sítě.“
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