
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

Informace z 3. řádného jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

(21.2.2013)

Rada představila zastupitelům svůj program  
Hejtman Martin Netolický předložil zastupitelům jedenáctistránkové programové prohlášení Rady Pardubického kraje na období 2012 –
2016, které stanovuje priority koalice ČSSD, KPK a SPOZ – Zemanovci v rozpočtové politice, zdravotnictví, dopravě, školství, ale i dalších
oblastech. „Náš společný program jsme chtěli jako první představit zastupitelstvu. Tento postup jsme považovali vůči opozičním
zastupitelům za správný, neboť chceme spolupracovat se všemi stranami zvolenými do zastupitelstva. Program je samozřejmě od
dnešního dne k dispozici také na portálu Pardubického kraje, kde se s ním mohou lidé seznámit,“ informoval hejtman Martin Netolický.  
Všechny koaliční subjekty vnímají programové prohlášení jako závazné, proto se rozhodly naplňování jednotlivých bodů programu
pravidelně kontrolovat. „Schválili jsme usnesení, které členům Rady Pardubického kraje ukládá, aby jednou ročně radě předložili
vyhodnocení plnění programového prohlášení, jež mají ve své gesci,“ vysvětlil první náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví
Roman Línek. Podle náměstka zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost Jaromíra Duška se podařilo vytvořit srozumitelný jízdní
řád, kterým se koalice může řídit po celé volební období.
 
Krajské zastupitelstvo rozhodlo o sloučení dětských domovů v Horní a Dolní Čermné  
Krajští zastupitelé dnes na návrh náměstkyně hejtmana zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči Jany Pernicové rozhodli o
sloučení dětských domovů v Horní a Dolní Čermné. Nástupnickou organizací se k 1. dubnu 2013 stane Dětský domov Dolní Čermná.
„Sloučení jsme projednali s pracovníky odboru školství a kultury i se zástupci samospráv obou dotčených obcí a jim se to jevilo jako
vhodné řešení, neboť dochází k trvalému poklesu počtu dětí umístěných v tomto typu zařízení,“ vysvětlila Jana Pernicová. Dalším
důvodem této změny je blízkost obou zařízení a také to, že pozice ředitele není v Dětském domově v Horní Čermné obsazena z důvodu
jeho rezignace v průběhu uplynulého roku. „Uvolněné prostory v Horní Čermné by mohly ve spolupráci s obcí sloužit pro potřeby sociálního
bydlení. Je to jeden z prvních kroků transformace dětských domovů,“ doplnila náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
 
Téměř dvacet dva milionů korun na sociální služby
Zastupitelstvo Pardubického kraje odsouhlasilo v rámci grantového řízení fiannční podporu 91 projektům v celkové výši 21,868 milionů
korun. „Rozhodli jsme se podpořit ty sociální služby, jejichž existence a zajištění jejich kvality by byly v případě neuskutečněného
spolufinacování z rozpočtu Pardubického kraje ohroženy a došlo by k narušení sítě sociálních služeb na území kraje,“ objasnil krajský radní
pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
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