
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 obslužnost a rozpočtové určení daní, témata hejtmanovy cesty

(30.5.2012)

Svitavsko, Orlickoústecko – Druhý pracovní den v tomto týdnu strávil hejtman Radko Martínek v terénu. Zamířil do obcí a města Svitavska a
Orlickoústecka. Hovořil se starosty obcí o dopravní obslužnosti a rozpočtovém určení daní. „Hovořili jsme všude o tom, jak jsou obce
spokojené s jízdními řády. V podstatě žádné zásadní připomínky nezazněly, situace se ve všech místech výrazně uklidnila,“ říká hejtman
Martínek. Starosta obce Třebovice Libor Gremlica s potěšením konstatoval, že vlaky budou konečně v jejich stanici zastavovat.
     „Obce čekají na zvýšení příjmů, protože jen těžko vycházejí s přidělenými finančními prostředky. Mají řadu dotační problémů. Ty budou
těžko řešitelné i v budoucnosti, protože na investice od státu peníze nedostanou,“ dodal hejtman.
     Hejtman navštívil také některá zařízení a objekty, které vznikly s přispěním evropských dotací. „V zásadě jsou starostové rádi, že
evropské peníze dostanou, ale stěžují si na byrokracii a zejména na kontroly. Ty se často zaměřují na formální stránku. Poté následuje
trest, který citelně zasahuje pokladnu. Vznikají ale věci, které by si obec nijak nemohla dovolit, patří sem například oprava školy v Opatovci
na Svitavsku,“ shrnuje přínos evropských peněz pro region hejtman.
     Problémy mají i sociální zařízení, která se velmi obávají dalšího vývoje. „Vzhledem k tomu, že jsou to obecně prospěšné společnosti, je
pro ně alespoň základní jistota dlouhodobého financování zcela klíčová. Tato jistota se rozpadá a oni zvažují, co budou dělat dál, protože
své klienty nemohou ponechat v nejistotě. Navíc se mění zákony, které můžou velmi zkomplikovat jejich další existenci,“ hodnotí hejtman
současnou sociální politiku státu.
     Se starostou Michalem Kortyšem v Litomyšli probíral rekonstrukci zámeckého nádvoří z pohledu kraje i města. „Zabývali jsme se také
trasováním budoucí silnice R35,“ přiblížil hejtman obsah jednání.
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