
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

Cesty po kraji zlepšují komunikaci občanů s krajem

(12.6.2012)

Poličsko - Hejtman Radko Martínek objížděl v pátek 8. června obce bývalého svitavského okresu. „Cesty do regionu nejsou formální,
zlepšují komunikaci občanů a kraje,“ říká hejtman Radko Martínek, proč si v programu vždy najde čas na setkávání. Se starosty z Vendolí,
Květné, Poličky a Borové hovořil zejména o rozpočtovém určení daní,  nových jízdních řádech, ale také železniční dopravě.  
     O duchovní obnově vesnice informoval hejtmana Martínka starosta Vendolí Vladimír Buchta. Přidal zkušenosti s novými jízdními řády.
Hejtmanovi sdělil, že si lidé na změny postupně zvykají.
     Na zateplení budovy obecního úřadu včetně výměny oken čekají v Květné. Starosta Petr Škvařil s hejtmanem hovořil o chystané změně
rozpočtového určení daní, která má nově zohledňovat, zda obce vlastní školu či mateřskou školu. Následovala prohlídka Domu na půl
cesty v Květné. Azylový dům cesty dává šanci dospělým dětem z dětských domovů a je také terapeutickým útočištěm pro mladé lidi, kteří
se dostali na scestí.
     V Poličce se hejtman Martínek mimo jiné zajímal o další revitalizaci historického centra,  dláždění v přilehlých ulicích. Od místostarostky
Marie Kučerové se dozvěděl, že práce by měly být hotové do roku 2015, kdy město Polička slaví 750 let od svého založení.
     Aktuálním tématem na Poličsku je také obslužnost na regionální trati z Poličky do Svitav. „Na této trati budou nasazeny moderní vlaky.
Snažíme se, aby na klíčových tratích, které navazují na koridor, bylo zajištěno  kulturnější cestování,“ sdělil hejtman Martínek základní
myšlenku, jak kraj přistupuje k modernizaci a optimalizaci dopravy v Pardubickém kraji.
     Cestování po železnici patřila i zastávka v Borové. Se starostou Milanem Nespěšným se hejtman  domlouval, jak zlepšit stav tamního
nádraží. „Osobně jsem si nástupiště prohlédl a na místě zjistil, že nastupování do vlaků je nepohodlné a snižuje komfort cestování zejména
starším a handicapovaným,“ konstatoval hejtman. Slíbil, že projedná s vedením Správy a údržby železniční cesty nápravu.
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