
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

Dopravní uzel Pardubice může být velkým rozvojovým cílem

(25.1.2012)

Pardubice – Tak jako výstavba železnice umožnila nebývalý rozvoj Pardubic, tak současným katalyzátorem dalšího růstu by mohl být na
Pardubicku projekt takzvaného Dopravního uzlu Pardubice (DUP). K úspěchu ho předurčuje nebývale výhodné křížení hlavních
železničních tratí, napojení na dálniční síť, provozuschopné civilní letiště i dokončení splavnění Labe.
Na první koordinační schůzku k tomuto projektu byli na Pardubický kraj pozváni náměstek ministra dopravy Ivo Toman, zástupci města
Pardubice, Správy železniční a dopravní cesty, Ředitelství vodních cest, Ředitelství silnic a dálnic, pardubického letiště a další odborníci.
„Chtěli bychom po vzoru mnoha západoevropských měst využít výjimečný dopravně-logistický potenciál Pardubicka,“ uvedl náměstek
hejtmana Roman Línek, který jednání řídil. „V tuto chvíli je nutné koordinovat zájmy a investice rozličných investorů s vazbou na přístav,
přístavní logistickou zónu a všechny navazující druhy dopravy takovým způsobem, aby se otevřela reálná možnost souborně na tyto stavby
čerpat větší balík evropských dotací.“
Projekt DUP by měl být takzvaným multimodálním uzlem umístěným v  prostoru obcí Srnojedy a Svítkov. „Umožnil by oživit nákladní i
rekreační plavbu po Labi a vybudovat překladní a logistické kapacity mezi jednotlivými druhy dopravy. Zároveň by se na něj napojovaly i
vzdálenější navazující dopravní trasy,“ vysvětli Línek.
Všichni účastníci se dohodli na vzájemné spolupráci při přípravě a koordinaci tohoto projektu s tím, že nejdéle do konce pololetí tohoto
roku budou připraveny všechny podklady. Podle odborníků je nyní na podobný výhledový cíl vhodná doba.
„Realizace prací na Labi i napojení přístavní zóny na silnici a železnici vidím jako postupně reálné v letech 2013 – 2018,“ shrnul situaci
Roman Línek.
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