
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

Rada: Investice půjdou do školství i dopravy

(6.2.2014)

Kraj naplánoval opravy na sportovním gymnáziu

Krajští radní dnes schválili investiční záměr rekonstrukce rehabilitačních prostor a sociálního zařízení tělocvičny pardubického sportovního
gymnázia. Stávající zařízení jsou dožilá a mnohé rozvody a zařízení jsou za hranicí své životnosti. V suterénních prostorách se projevuje
na stěnách vlhkost a tvoří se plísně. Prostory umýváren a sociální zařízení v tělocvičně nejsou větratelné. „Nejsou to žádné velké investice.
To, co je potřeba vylepšit, je možné rozdělit do několika etap. Důležité je, aby tato ojedinělá škola v regionu mohla fungovat na potřebné
úrovni jak učební, tak tréninkové,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který si sportovní gymnázium nedávno osobně prohlédl. Na rok 2013 je
naplánována kompletní rekonstrukce rehabilitačních prostor v suterénu školy. Zároveň budou kompletně rekonstruovány místnosti
sociálního zařízení, umýváren a šaten v budově tělocvičny školy a umývárna při malé tělocvičně v hlavní budově školy. Kraj na akci uvolní 6
milionu korun. „Vedle toho počítáme také s výměnou oken. Chtěli bychom na to použít dotační peníze. O možnostech jejich získání
budeme mít jasno v průběhu jara,“ dodal hejtman.
Kraj chce vylepšit dopravní obslužnost na hranicích s Olomouckým krajem

Pardubický kraj by se měl rovným dílem s Olomouckým krajem podílet na zaplacení odborné studie, která vyhodnotila řešení dopravní
obslužnosti na hranicích obou krajů. Dohodu musí ještě schválit zastupitelstvo. „Studie poukázala na hrubé chyby, kterých se zde
v minulosti dopustila společnost OREDO při násilné změně koncepce organizování veřejné dopravy. Kvůli tomu musel Olomoucký kraj
řešit nejtěžší problémy formou objednávky některých spojů na území našeho kraje ve vlastní režii,“ informoval náměstek hejtmana Jaromír
Dušek. Studie navrhla zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy a nápravu chyb, které by zamezily vyklidňování obcí na hranicích
krajů. V minulém roce už Pardubický kraj obnovil víkendovou dopravu na trati Dolní Lipka – Hanušovice a poté přidal i žádané páteční
spoje.
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