
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

Koalice podepsala dohodu o politickém uspořádání a představila své priority

(30.10.2012)

Pardubice – V návaznosti na Memorandum o politickém uspořádání z minulého týdne podepsali dnes představitelé všech politických stran
a hnutí, které jsou součástí nové krajské koalice, podrobnou dohodu o personálním obsazení orgánů kraje a koaličním fungování. Součástí
dohody jsou i programové teze, na jejichž základě se strany zavázaly vypracovat Programové prohlášení rady kraje.
     „K našim prioritám patří dlouhodobě udržitelný rozpočet, zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro všechny občany kraje
s ponecháním všech pěti nemocnic ve stoprocentním vlastnictví Pardubického kraje a zajištění dopravní obslužnosti,“ představil tři hlavní
body společného programu trojkoalice kandidát na hejtmana Martin Netolický (ČSSD).
     „V sociální oblasti se budeme prioritně soustředit na služby ohroženým rodinám, dětem, seniorům a zdravotně postiženým i
pokračování dobré spolupráce s neziskovým sektorem,“ řekl Roman Línek (KPK), který by se měl stát prvním náměstkem hejtmana.
„Shodli jsme se také na tom, že důkladně zanalyzujeme stav dopravní obslužnosti a do jízdních řádů zapracujeme oprávněné připomínky
jednotlivých obcí a občanů,“ doplnil Jaromír Dušek (SPOZ), jehož úkolem v krajské radě bude doprava.
     Koalice se také shodla na tom, že ve školství budou pokračovat systémové změny a podpora technickým oborům. Stranou pozornosti
nové krajské vlády nezůstane ani ochrana životního prostředí a podpora místních zemědělců a dobrovolných hasičů. Zastupitelé by se měli
rovněž dočkat většího zapojení informačních technologií. Koalice předloží nově také etický kodex zastupitelů.
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