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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

Hejtman navštívil města a obce na Chrudimsku

(14.8.2012)

Synagoga v Heřmanově Městci stále láká
Pardubický kraj -  Se starostou Heřmanova Městce Alešem Jiroutkem  hejtman Radko Martínek s velkou radostí konstatoval, že
zrekonstruovaný dům na náměstí, financovaný z evropských peněz, je plně využívaný. „Zájmu se těší zejména knihovna, kde
několikanásobně vzrostl počet čtenářů,“ poukazuje na úžasný jev hejtman . „Považuji to za doklad toho, jaký význam dotace z Bruselu pro
náš kraj mají.“ Dobrou informací byla pro hejtmana skutečnost,  že turistický ruch v této oblasti vzrůstá a zájem o synagogu neopadá,
naopak se mírně zvyšuje.
Ronov chtěl místní zámek na splátky, Lesy ČR odmítly
Jako první představitel Pardubického kraje zavítal hejtmana Martínek do Kostelce u Heřmanova Městce, který sužují typické starosti malé
obce. Odtud zamířil do Ronova nad Doubravou. „Starosta Miroslav Žítek mě seznámil zejména se vztahy s Lesy České republiky, které
vyhlásily výběrové řízení na opuštěný zámek, obec vyhrála s nejlepší nabídkou, ale Lesy nesouhlasily se splátkovým kalendářem, přestože
nebyl v podmínkách řízení,“ konstatoval hejtman.
V Prachovicích je dopravní obslužnost dobrá
V Prachovicích provázela hejtmana starostka Bohuslava Čepová. Sdělila mu, že i když lidé litují historického zrušení vlakových spojů do
Heřmanova Městce, jejich spojení autobusem je nyní lepší, spojů je více a vznikla i nová zastávka autobusů u vlakového nádraží
v Heřmanově Městci. Hejtman se podíval na nově zateplenou školu a školku, která využila prostředky ze Státního fondu životního prostředí.
Hasiči mu předvedli nové automobily MAN a IVECO a zajímavou zastávkou byl také Dům s pečovatelskou službou, kde si hejtman
popovídal s místními obyvateli.
Do Seče se vrací turisté
Společně se starostou Marcelem Vojtěchem a místostarostou Luborem Schmittem hejtman navštívil autokemp: „Evropské peníze zde
pomohly novému sportovně–kulturnímu areálu s multifunkčním hřištěm a pódiem pro pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. Na tento
účel putovalo do autokempu Seč 5 milionů korun. Nejen že vodní záchranná služba tu bude mít nové sídlo, ale vznikne zde zázemí pro
služby a výrazně se zvýší vybavenost.“ Zástupci města Seč  hejtmana dále seznámili s tím, že vzhledem k nevyhovujícímu stavu mostku ve
Starém Dvoře, na jehož opravu nejsou peníze, výrazně vzrostla zatíženost města kamionovou dopravou, a to především  z Prachovic.
Požádali jej, aby učinil všechny kroky k tomu, aby rekreační obec byla tohoto negativního vlivu co nejdříve ušetřena.
V Nasavrkách se hejtman seznámil s rekonstrukcí sokolovny. Po letech slouží díky unijním prostředkům sportovcům i veřejnosti.  
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