
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

Prezident chce výrobci lokomotiv pomoci s expanzí na východ

(12.9.2013)

Česká Třebová - S expanzí na východní trhy by mohl významnému českému výrobci lokomotiv pomoci prezident Miloš
Zeman. „V další části programu jsme prezidenta pozvali do firmy CZ LOKO, která je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů
regionu, pracuje v ní na 730 lidí. Zabývá se výrobou a modernizací lokomotiv. Vzhledem k tomu, že České dráhy si u ní v
loňském roce objednaly všeho všudy modernizaci čtyř lokomotiv, je jasné, že je živa především z exportu. Slíbil jsem panu
řediteli Bártovi, že sem pana prezidenta přivedu a to jsem dnes také splnil,“ představil hejtman důvody další návštěvy. Ředitel
Josef Bárta si od toho sliboval posílení nových obchodních příležitostí zejména na východě.
     Pro prezidenta Zemana byla ekonomická diplomacie jedním z hlavních bodů jeho programu, a tak není divu, že řediteli slíbil, že ho při
nejbližší cestě do Ruska vezme s sebou. Novým kontaktům by mohl podle něj pomoci i nový velvyslanec v Rusku Vladimír Remek,
protože v této zemi otevírají kosmonauti dveře daleko lépe než kdokoliv jiný. „Jsem některými pravicovými médii vydáván za ruského
agenta, ale snažím se být agentem všech úspěšných podniků baťovského střihu. Tam se nemluví o zaměstnancích, ale o
spolupracovnících,“ konstatoval prezident.
     V CZ LOKO se prezidentská delegace setkala s managementem i zaměstnanci. Společně pokřtili novou lokomotivu řady 744, která je
od roku 1995 první čtyřnápravovou lokomotivou vyrobenou podle českých výkresů. Zajímavá byla i prohlídka firmy ze sedadel historické
drezíny z roku 1829, kterou rozpohybovali dva muži v historických kostýmech.
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