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Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz

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
 

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 HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.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

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ
KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz

Semanín už nemusí být nespokojený

(22.4.2015)

Semanín – Téměř před rokem se v Semaníně uskutečnilo setkání, které inicioval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

na základě petice občanů obce k problematice parkování nákladních vozidel na katastru obce a zvýšené zátěži na

komunikacích, které obcí procházejí. Součástí tohoto jednání byl také slib k řešení neutěšené situace. Dnes se hejtman

Netolický sešel se starostkou Marií Chalupovou znovu, aby jí informoval o splnění daného slibu, jelikož v pátek bude předáno

staveniště silnice III/35847. Celková částka rekonstrukce je stanovena na 57 milionů korun a měla by být dokončena

nejpozději v půlce října tohoto roku.

 

„Splnili jsme slib, když jsme ihned po jednání, kterého se účastnili zástupci obce, petičního výboru, dopravního inspektorátu, ale také
zástupce společnosti METRANS pan Samek, začali připravovat projekt rekonstrukce silnice III. třídy z České Třebové do Semanína.
Téměř přesně rok po jednání předáváme staveniště k rekonstrukci,“ uvedl hejtman Netolický. „Paní starostku jsem chtěl detailně
informovat, aby mohla následně tyto informace předat občanům. Ujistil jsem jí, že rekonstrukcí silnice rozhodně neplánujeme přivádět
nákladní vozy do METRANSu právě přes obec Semanín. Zároveň jsem přislíbil zabezpečení objízdné trasy, zajištění maximální povolené
rychlosti na 30 kilometrů za hodinu a zachování stávajícího dopravního značení,“ sdělil účel schůzky Martin Netolický.
 
Ten zároveň jednal se starostkou o dalších možných a plánovaných investicích do dopravní infrastruktury v okolí obce a celkové situace
v okolí České Třebové, kde bude část modernizace spolufinancována z evropských fondů. Na druhou část silnice v oblasti třech mostů
získá kraj s největší pravděpodobností účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zde je nutná součinnost několika
subjektů včetně Lesů České republiky, Správy železniční a dopravní cesty či samotné společnosti METRANS. „Již na počátku jsem
upozorňoval, že v souvislosti s výstavbou velkého překladiště, bude nutné řešit dopravní infrastrukturu, která byla a stále je nedostačující.
Snažíme se však nacházet co nejschůdnější řešení, abychom zajistili udržení pracovních míst ve městě a jeho okolí a zároveň
nekomplikovali život obyvatel v blízkosti silnic obsluhující překladiště,“ uzavřel jednání hejtman Netolický.

obrázky

Pardubický kraj - Aktuality https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/81046/semanin-uz-nemusi-byt-...

1 z 2 12.9.2015 22:00


