
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

Krajští radní diskutovali se starosty ze západu regionu

(25.1.2013)

Pardubice – První setkání nově zvolené krajské samosprávy se starosty obcí pardubického a chrudimského okresu se konalo v Domě
hudby v Pardubicích. Krajští radní přítomným starostům představili své vize na příští čtyři roky. Starosty nejvíce zajímala problematika
rozpočtu kraje, dopravy, budoucnosti programu obnovy venkova či financování malých destinačních společností. „Rádi se s vámi budeme
setkávat pravidelně, zajímají nás vaše názory na situaci v regionu,“ řekl na úvod hejtman Martin Netolický.
 
Rozpočet kraje

„Zatímco některým obcím rozpočtové určení daní pomohlo, vůči krajům je nepříznivé. Nejsme proto bohužel schopni vám více pomoci,
nejprve musíme finančně zajistit a zachovat svoji činnost a chod svých organizací,“ informoval o nelehké situaci rozpočtu kraje hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický.
Vstřícná diskuze o jízdních řádech

Náměstek Jaromír Dušek se s převážnou většinou starostů setkal kvůli změnám autobusových jízdních řádů plánovaným k 3. březnu 2013
již v minulých dvou týdnech. Někteří z nich si oproti jeho předchůdci pochvalovali jeho odlišný přístup k řešení problémů. „Na jednáních se
naplnila naše očekávání, že většina z vás chce spíše zachovat stávající jízdní řády, kde dojde pouze k dílčím úpravám. Cením si i
konkrétních návrhů z vaší strany na omezení provozu některých linek, které nejsou tolik využívány,“ konstatoval náměstek Dušek, který
starostům poděkoval za jejich konstruktivní přístup. „Prosíme vás o trpělivost, chceme připravit změny v organizaci jízdních řádů tak, aby
se do nich po další čtyři roky nemuselo zasahovat již vůbec,“ doplnil hejtman.
 

Kraj bude více chránit silnice II. a III. třídy

Krajští radní představili rovněž své plány na opravy a ochranu silnic II. a III. třídy. „Připravíme střednědobý plán investic do oprav silnic, aby
se prioritně začaly opravovat ty silnice, které to skutečně nejvíce potřebují,“ nastínila postup kraje radní zodpovědná za majetek a investice
Ludmila Navrátilová. Podle hejtmana Netolického je kraj připraven využívat na obnovu silnic v maximální možné míře finanční prostředky
z Evropské unie. Kraj chce silnice II. a III. třídy také více chránit. „Ještě v letošním roce začneme ve spolupráci s Policií České republiky
s vážením nákladních vozidel prostřednictvím auta s mobilní váhou, na jejíž zakoupení kraj finančně přispěl. Na 21 místech kraje budou
využity také dynamické váhy, které jsou schopny auto zvážit, aniž by muselo zastavit,“ vysvětlil náměstek Dušek.
 

Cestovní ruch

Starostové se zajímali o možnou finanční podporu malých destinačních společností, neboť se blíží konec jejich financování z evropských
peněz. „V kraji máme celkem pět významných turistických oblastí a zároveň tři malé destinační společnosti pro jednotlivé oblasti. Důležité
je tedy zejména nastavení jejich spolupráce s Destinační společností Východní Čechy. Ta by měla mnohem více jejich aktivity koordinovat.
Pro cestovní ruch v Pardubickém kraji je nejdůležitější jejich vzájemná komunikace a informovanost,“ vysvětlil radní kraje René Živný.
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