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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

Ministr dopravy navštívil Pardubický kraj a řešil jeho dopravní problematiku

(26.9.2012)

Ministr dopravy Pavel Dobeš dnes navštívil Pardubický kraj. Delegace ministerstva dopravy postupně jednala v Opatovicích nad Labem,
Pardubicích a Přelouči. Ministr se rovněž zúčastnil slavnostního ukončení modernizace civilní části pardubického letiště.
     Se starostou obce Opatovice nad Labem Pavlem Kohoutem řešil ministr Dobeš otázku zdvojkolejnění železniční tratě mezi
Opatovicemi nad Labem a Stéblovou. Přínosem první etapy modernizace trati z Hradce Králové do Chrudimi, která je naplánována na
období od léta 2013 do léta 2015, bude zejména zvýšení traťové rychlosti a zlepšení dopravní obslužnosti. „Předmětem stavby bude také
výstavba nového zabezpečovacího zařízení a vybudování nových nástupišť, např. v železniční stanici Opatovice nad Labem. Vlaky by po
ukončené první etapě modernizace měly jezdit v taktech 15-20 minut,“ upřesnil ministr Dobeš.
     Na tomto jednání se rovněž řešila otázka dostavby dvou úseků komunikace R35, a to Opatovice – Časy a Časy – Ostrov. V současné
době se připravuje dokumentace ke stavebnímu povolení. Výstavba by mohla být realizována v letech 2014 – 2015. Kromě jiného se
řešilo i dokončení mimoúrovňové křižovatky v Opatovicích. Přítomní se shodili na tom, že pokračování výstavby této křižovatky (tzv. třetí
patro křižovatky) má význam až po dokončení výstavby úseku Opatovice – Mohelnice.
     Následně se delegace přesunula na letiště v Pardubicích, kde se ministr zúčastnil slavnostního ukončení projektu „Technické zázemí
civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch“. Ministerstvo dopravy tak v rámci svého liberalizačního přístupu k otevírání trhu
letecké dopravy může opět silněji poukazovat na dopravní příležitosti letištní infrastruktury. „Jsem rád, že mohu být přítomen dalšímu
rozšíření civilní části letiště v Pardubicích. Všem občanům v regionu přeji, aby pro ně letiště svou funkci plnilo co nejlépe,“ uvedl Pavel
Dobeš.
     V Pardubicích ministr Dobeš řešil i návrh řešení mimoúrovňového přechodu přes hlavní pardubické nádraží. Jedná se o společnou
investiční akci Pardubic a SŽDC. Kolejiště v současné době totiž rozděluje město na severní a jižní část a neexistuje zde přímá cesta.
V 80. letech se sice začala budovat lávka, která měla oba městské obvody spojit, avšak stavba nebyla nikdy dokončena. Přítomní se shodli
na vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců SŽDC, SFDI a Města Pardubice, která zvolí nejlepší variantu, jak lávku dostavět. Stavba
by mohla začít v roce 2014.
     Posledním místem jednání byla Přelouč. K transferu z Pardubic využil ministr nový vlak české výroby RegioPanter, který je určen pro
regionální dopravu ČD v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. V Přelouči byla tématem jednání otázka splavnění Labe, tzn. výstavba
plavebního stupně II Přelouč. Lokalitu plánované stavby delegace navštívila také přímo na místě. „Dohodli jsme se na roční lhůtě, během
které bychom si měli ujasnit, zda je projekt v plánované podobě uskutečnitelný. Výsledek bude závislý také na úspěšnosti realizace jezu
v Děčíně,“ uzavřel ministr dopravy Pavel Dobeš.
Autor: tiskové oddělení MD
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