
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

Hejtmani rokovali o dopravě v Litomyšli

(15.2.2012)

Litomyšl - O zajištění dopravní obslužnosti na hranicích mezi Pardubickým a Olomouckým krajem hovořili poslední lednový den v Litomyšli
hejtmani Radko Martínek a Martin Tesařík. Přednesli návrhy na řešení přeshraniční  dopravy  a dohodli reálný harmonogram kroků.  První
změny, a to již od prvního dubna,  se dočkají cestující na trase z Jevíčka do Konic, kde bude zajištěna návaznost spojů, stejně jako
z Chornic do obce Dzbel.  
     V rámci cest, kdy hejtman ověřoval jízdní řády, si starostové i občané stěžovali na to, že doprava na hranicích kraje nefunguje. Jednalo
se třeba o spojení ze Šubířova do obce Dzbel na trati z Jevíčka do Konic. „Pardubickému kraji záleží na tom, aby v okrajových částech
kraje byla zajištěna přeshraniční doprava. Stejný zájem deklaroval i kolega z Olomouckého kraje. Naším společným cílem je, aby lidé
cestovali veřejnou dopravou bez potíží a bez ohledu na to, že přejíždějí hranice krajů,“ uvedl hejtman Radko Martínek, který schůzku se
zástupci Olomouckého kraje, které se zúčastnili i organizátoři dopravy, inicioval. Závěry jednání shrnuje komuniké, s nímž budou seznámeni
starostové dotčených obcí. „Také jsme se dohodli, že budeme se starosty hovořit společně,“ dodal hejtman.
     Potíže avizovali cestující také na lince Lanškroun – Štíty – Králíky – Lichkov (linka 950). Olomoucký kraj provozuje v této části kraje další
spoje, a to v úseku Štíty – Králíky. Z jednání vyplynulo, že souběžné linky budou nahrazeny jednou společnou linkou, která zajistí
obslužnost na obou stranách pomyslné hranice.  
     Návrh na oživení nostalgických jízd po železnici z Chornic do obce Dzbel zaujal obě strany. Hejtman Martínek i jeho kolega Tesařík se
domnívají, že výletní vlaky přilákají do této části kraje turisty a přispějí tak k rozvoji cestovního ruchu.
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