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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

Kraj letos proinvestuje do silnic půl miliardy

(26.3.2013)

Pardubice – Naprosto nedostatečné rozpočtové určení daní a podfinancování, zvýšená zátěž kvůli uzavírkám silnic I. třídy, enormní nárůst
nákladní dopravy – to jsou jen některé z problémů, se kterými se musí potýkat krajská samospráva při péči o silnice II. a III. třídy. Přesto
nerezignuje na investice. S pomocí evropských dotací letos plánuje modernizaci osmi úseků silnic v celkové hodnotě půl miliardy korun.  
     Pardubický kraj tak investuje v místech, kde to nejvíce vyžaduje stav silnic a s ohledem na jejich vytíženost. „Týká se to například
Králicka, které má velký potenciál pro cestovní ruch. I. etapa modernizace silnice Králíky – křižovatka Červený Potok po odbočku Horní
Lipka za více než 43 milionů byla již započata předáním staveniště. V současnosti se zde frézuje vozovka,“ informoval náměstek hejtmana
zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. Modernizace a rekonstrukce vozovek, na které kraj použije prostředky
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, se dočkají také lidé na Moravskotřebovsku, Pardubicku i Chrudimsku. „Letos
investujeme oproti loňskému roku do silnic téměř čtyřnásobek. Nad rámec již schválených projektů plánujeme z vlastních finančních zdrojů
další investice do mostů a propustků,“ objasnila Ludmila Navrátilová, radní Pardubického kraje zodpovědná za investice a majetek.
     Neutěšený stav silnic II. a III. třídy na území kraje je dluhem z minulosti. „Když přešly silnice II. a III. třídy na kraje, polovina majetku byla
již tenkrát v neodpovídajícím stavu. Rozpočtové určení daní a mechanizmy financování krajů nestačí na zvyšující se náklady.
Zpracováváme proto koncepční materiály, které analyzují stav silničního majetku a navrhují reálná řešení. Je však nutné, aby stát převzal
svou odpovědnost, bez toho se do budoucna neobejdeme,“ upozornila krajská radní Navrátilová. Situaci v kraji komplikuje stát však i
v současnosti. „Předpokládáme, že plánovaná 3. etapa zavedení mýtného zatíží přibližně 260 kilometrů našich dvojkových silnic. I další
kroky státu nás spíše poškozují. Je nutné hledat spolupráci se státem prostřednictvím podílu krajů na silniční dani či zpoplatnění
komerčního využití silnic II. a III. třídy. Pokud se nepodaří nastavit pravidla spolupráce, budeme nuceni jednat o převodu silnic zpět na
stát,“ uzavřel náměstek Dušek.
 
Seznam investic do silnic na území kraje – 2013

Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice, II. etapa
Modernizace silnice II/312 Králíky - křižovatka Červený Potok, I. etapa
Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná
Modernizace silnice II/371 Chornice – průtah
Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město
Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr – Nerozhovice
Modernizace silnice II/322 Dašice – průtah
Modernizace silnic II/322 a II/324 v Pardubicích
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