
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

Pardubice jsou centrem dopravy, zaznívalo na Dopravní konferenci 2013

(5.9.2013)

Pardubice – V Pardubicích se kříží všechny čtyři druhy dopravy. Silnice, železnice, letecká i vodní doprava vytváří z krajské
metropole důležité dopravní centrum. Nejen proto se v Pardubicích konal další ročník Dopravní konference 2013, na které
byly prezentovány problematiky všech typů dopravy. Pořadatelem akce je Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků.
      Výstavba rychlostní silnice R35, stav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji, příprava rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2014, rozvoj pardubického letiště, projekty na železnici i splavnění Labe – to vše byla témata Dopravní konference 2013, která se pod
záštitou ministerstva dopravy a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického konala v kongresovém sále AFI Paláce v Pardubicích.
Právě hejtman v průběhu konference ve svém vystoupení prohlásil, že regiony zoufale potřebují lepší infrastrukturu, tedy silnice II. a III.
třídy, a vyjádřil přesvědčení, že se ještě v tomto programovacím období podaří vyhlásit výzvu z Operačního programu Doprava.
     Program konference však zahájil náměstek ministra dopravy Jaroslav Deml, který účastníky konference ujistil, že Pardubice a
Pardubický kraj jsou skutečně důležitou oblastí v dopravě a že i pro současné vedení ministerstva je prioritou dostavba rychlostní silnice
R35. Na jeho slova navázal náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek, který
připomněl priority Pardubického kraje a který informoval i o stavu krajských silnic a potřebě získání finančních prostředků na jejich nutnou
modernizaci. Neodpustil si poznámku, že na peněžence sedí Státní fond dopravní infrastruktury, což její ředitel Tomáš Čoček
v následujícím příspěvku potvrdil. „Státní fond dopravní infrastruktury nyní předložil návrh rozpočtu na příští rok Vládě ČR,“ informoval
Tomáš Čoček s tím, že ve vlastním rozpočtu SFDI je počítáno s prostředky na příspěvky na projekty a expertní činnost, na zvyšování
bezpečnosti a zklidnění dopravy i na výstavbu cyklostezek. V celkovém rozpočtu na dopravu se i nadále kromě národních zdrojů počítá
s finančními prostředky ze evropských fondů.
     Se zájmem sledovali účastníci konference i téma splavnění Labe do Pardubic včetně vybudování plavebního stupně v Přelouči. Jan
Skalický pověřený řízením Ředitelství vodních cest ČR celý projekt detailně představil a vyjmenoval výhody vybudování koncového
přístavu v Pardubicích. Ten by totiž nejen ulevil nákladní dopravě na silnicích, ale také by napomohl protipovodňové ochraně města.
     Dalším typem dopravy, kterým se konference zabývala, je doprava železniční. O železničních stavbách v regionu informoval zástupce
Správy železniční dopravní cesty Marek Pinko, o projektech Českých drah pak hovořil ředitel odboru regionální dopravy Českých drah Ivo
Toman. „Hodně se investovalo do obnovy vozového parku v regionální dopravě. V současnosti je v Pardubickém kraji provozováno téměř
70% výkonů novými nebo modernizovanými vozidly, od roku 2014 by toto číslo mělo být ještě o pět procent vyšší,“ uvedl mimo jiné ve své
prezentaci Ivo Toman.
     Informacím o rozvoji pardubického letiště a záměru vybudování nového moderního terminálu Jana Kašpara předcházela prezentace
cyklogenerelu města Pardubice. Vojtěch Jirsa z odboru hlavního architekta města v něm např. představil projekt zvýšených cyklistických
pruhů v ulicích Palackého a 17. listopadu a prezentoval analýzy cyklodopravy v Pardubicích s návrhy různých řešení dopravní situace.
     Dopravní konference 2013 byla první částí dvoudenního programu odborníků v dopravě a silničním hospodářství. Na konferenci totiž
v pátek 6. září navazuje mezinárodní Silniční veletrh, který ve svém areálu pořádá Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Připraveny
jsou prezentace více než padesáti vystavovatelů.
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