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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

Starosta Kortyš: Severní varianta obchvatu v Litomyšli je dobré řešení

(8.6.2012)

Litomyšl (Svitavsko) 8. června (ČTK) - Obchvat Litomyšle na trase plánované rychlostní silnice R35 povede po severní trase, to znamená
dál od města. To vedení radnice vítá. Starosta Michal Kortyš (ODS) dnes ČTK řekl, že severní trasa vyhovuje obyvatelům i budoucímu
rozvoji města.
     "Už jednou nám silnice město rozdělila na dvě části a nechtěl bych, aby se to v budoucnu stalo znovu. Město se bude dál rozvíjet a je
dobře, že silnice povede dál za městem a pro rozvoj budeme mít prostor," uvedl Kortyš.
Rada Pardubického kraje schválila trasu obchvatu Litomyšle ve čtvrtek, dokument ještě musí předložit zastupitelstvu. Trasu silnice
odborníci řešili dlouho kvůli sporům s pozemky. "Máme za sebou řadu jednání a jsme rádi, že silnice povede dál od města, zejména kvůli
zdraví lidí," řekl Kortyš.
     Současná silnice první třídy číslo 35 vede přímo skrz Litomyšl, denně tudy projede až 25 tisíc aut. Podobná situace je i v nedalekém
Vysokém Mýtě. Města proto nyní chtějí bojovat o to, aby se přednostně začaly stavět obchvaty obou měst. Litomyšl navíc leží v dolíku, kde
se při inverzi usazují zplodiny. "Je to neúnosná situace. Ani nechci přemýšlet nad tím, kolik škodlivin v okolí silnice dýcháme," dodal Kortyš.
     Plány silnice nyní projedná zastupitelstvo Pardubického kraje, bude následovat veřejné slyšení a projekt by měl být připravený na
začátku roku 2013. "Postupujeme velmi opatrně, abychom se nedopustili žádné procesní chyby. Jsme si vědomi, že ať určíme jakoukoli
trasu silnice, tak výsledkem bude nespokojenost určitých skupin obyvatelstva nebo zájmových skupin," řekl hejtman Radko Martínek.
Zdůraznil, že silnice R35 je pro kraj i celou Českou republiku životně důležitá, a to zejména v situaci, kdy se má opravovat dálnice D1.
     O výstavbě rychlostní silnice se hovoří několik let, přesto na ni zatím nejsou peníze. Silnice má spojit východní Čechy s Moravou. Nyní
řidiči jezdí po silnici první třídy číslo 35, která je přetížená. Navíc protíná řadu vesnic a také města.
Zdroj: ČTK, dou jpt
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