
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

Ministr stvrdil podpisem 822 milionů

(16.10.2013)

Pardubice – Na v neděli podepsané memorandum mezi Ministerstvem dopravy a Pardubickým krajem o Dopravním uzlu
Pardubice navázala úterní návštěva ministra Zdeňka Žáka v Pardubickém kraji. Osobně si prohlédl křižovatku u Opatovic,
budované obchvaty Chrudimi a Vysokého Mýta a zavítal také do firmy IVECO. Návštěvu symbolicky završil v sídle kraje
v Pardubicích. Tady před zástupci dopravních institucí z kraje podepsal rozhodnutí, které umožní přinést do Pardubického
kraje 822 milionů na rekonstrukci železničního uzlu v Ústí nad Orlicí. Více jak 80 procent z této částky uhradí Evropská unie z
operačního fondu Doprava. Dokument za hejtmana Martina Netolického, který je na pracovní cestě zahraničí, převzal jeho
náměstek Jaromír Dušek.
     „Stavba vyhověla kritériím a je proto možné ji z velké části hradit z evropských peněz. Míra podpory Bruselu je více než 80 procent –
celková dotace bude ve výši 662 milionů korun,“ konstatoval ministr dopravy. Stavba železničního uzlu Ústí nad Orlicí započala v březnu
letošního roku a její dokončení se předpokládá v roce 2015. „Rekonstrukce tohoto železničního uzlu sice způsobí v průběhu stavby řadu
omezení, a to zejména v příštím roce, ale cestujícím se následně zvýší komfort a zrychlí se průjezdová rychlost stanicí,“ vysvětlil
náměstek hejtmana Dušek. Investorem je Správa železniční a dopravní cesty. Cestující by se měli dočkat nového podchodu, zvýšených
nástupišť a celkově většího pohodlí v březnu roku 2015.
     Ministr komentoval i v neděli podepsané memorandum: „Memorandum zajišťuje pro Pardubický kraj a jeho dopravní priority řádově
desítky miliard korun. A věřím, že to nejsou jen peníze virtuální.“ Cílem memoranda je urychlit přípravy dopravních staveb souvisejících
s Dopravním uzlem Pardubice. Jeho smyslem je propojit jednotlivé druhy dopravy s návazností na veřejný přístav a překladiště Pardubice.
K tomuto účelu bude ustaven Řídící a koordinační výbor Ministerstva dopravy a Pardubického kraje, který se bude scházet minimálně
dvakrát ročně. Celý text memoranda zveřejnil kraj na svých webových stránkách.
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