
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

Radní se sešli se starosty obcí s rozšířenou působností

(3.2.2012)

Pardubice - Tradiční setkání Rady Pardubického kraje se starosty obcí s rozšířenou působností se dnes uskutečnilo v sále zastupitelstva.
Témata byla naléhavá nejen v souvislosti s ekonomickou krizí a jejími dopady, ale také s řadou systémových změn jak ve státní správě, tak
i v kraji.
S poklesem státních dotací se vyrovnávají zejména sociální služby, kde například na pobytové služby, jako jsou domovy pro seniory, nebo
na sociální poradenství letos přijde 85 procent prostředků roku 2011. Lépe na tom budou terénní služby s indexem 110 procent.
Radní Jana Pernicová informovala starosty o připomínkách kraje k financování regionálního školství. Pokud by návrh zůstal v současné
podobě, musel by kraj zrušit 20 středních škol. „V současné době naplňuje optimum ministerstva školství pouze 29 procent našich
středních škol a podobné problémy jsou i u zřizovatelů základních škol“ uvedla Pernicová.
Radní Martin Netolický upozornil starosty na fakt, že největší investice do krajského zdravotnictví jsou už 8 až 9 let staré a že se na ně
budou v budoucnosti obracet také spádové nemocnice s prosbami o pomoc. Některá sídelní místa už nemocnicím vyšla vstříc. „Přesto,
že se od třetího čtvrtletí nezvýšila zadluženost krajských nemocnic, je stav závazků po splatnosti stále tíživý,“ řekl Netolický. Radní vidí
řešení jedině ve vnitřních změnách ve zdravotnictví, ale například dopady úhradové vyhlášky se zatím jeví jako sporné.
Nejvíce pozornosti bylo na setkání věnováno dopravní obslužnosti. Hejtman Radko Martínek se starostům omluvil za chyby, které při tvorbě
nových jízdních řádů vznikly a požádal je o trpělivost: „Znám zkušenosti z jiných krajů, kde se dělala podobně rozsáhlá změna a vím, že
první půlrok byl složitý. Řada míst si polepšila, ale jsou tu nedostatky, před kterými nesmíme zavírat oči a je potřeba je napravit.“ Vysvětlil
také posunutí termínu úpravy jízdních řádů  na 1. duben - počítá se ještě s jedním kolem konzultací OREDA na obcích ve druhé polovině
února a poté s včasným seznámením dopravců s upravenými jízdními řády. Definitivně by mělo být vše v pořádku při změnách jízdních
řádů 10. června.
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