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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

Elektromobily budou mít v Pardubickém kraji zelenou

(5.8.2015)

Pardubice – Pardubický kraj se stane dalším regionem v rámci České republiky, kde se výrazně zlepší podmínky pro provoz
vozů na elektrický pohon. Výrazně přispět by k tomu mělo memorandum o spolupráci při rozvoji elektromobility, které
podepsal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně se zástupci projektu Elektromobilita Skupiny ČEZ. V praxi by
se měla deklarace projevit rychlejším budováním sítě dobíjecích stanic v lokalitách po celém východočeském regionu,
rozšiřováním počtu Zákaznických center ČEZ poskytujících poradenské služby majitelům elektromobilů a dalšími prvky
podpory.
 
„Využívání dopravních prostředků na elektrický pohon se stává stále dostupnější alternativou k tradičním vozidlům se spalovacím
motorem, což výraznou měrou zlepšuje kvalitu života obyvatel, kteří jsou v současné době stále více vystavování zvýšené hladině hluku,
prašnosti a škodlivým emisím výfukových plynů a produkci oxidu uhličitého,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „V
souvislosti s podpisem memoranda jsme se jako Pardubický kraj zavázali k pořízení jednoho elektromobilu s tím, že po čase si jeho
provoz vyhodnotíme a budeme případně řešit další kroky,“ dodal hejtman Martin Netolický.
 
Krajský úřad Pardubického kraje plánuje elektromobily využívat v rámci běžného provozu a pracovních cest svých zaměstnanců. „Velice
oceňujeme, že se Pardubický kraj stává partnerem projektu Elektromobilita ČEZ a současně jde v propagaci elektromobility příkladem i
dalším subjektům z oblasti státní správy a samosprávy, které jsou typickými uživateli této formy čisté dopravy,“ uvedl Tomáš Chmelík,
manažer útvaru čistých technologií ČEZ.
 
Projekt Elektromobilita ČEZ spolupracuje s 50 partnery z řad automobilek, obchodních center, komerčních subjektů i radnic po celé České
republice. V kategorii územních celků jde vedle Pardubického kraje také o Ústecký kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj, z řad
institucí a ministerstev jsou to zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo práce a
sociálních věcí.
 
V celé České republice v současnosti jezdí více než 700 elektromobilů, poslední tři čtvrtletí se zhruba třemi stovkami nově registrovaných
elektromobilů však signalizují rozvoj celého odvětví. Čtyřicítka aut na elektrický pohon tvoří vozový park projektu Elektromobilita ČEZ nebo
jeho partnerů. Do konce letošního roku odhady počítají s prolomením hranice 1 000 elektromobilů na českých silnicích. Elektromobily tak v
ČR přestávají být atrakcí z kategorie technických zajímavostí a stávají se běžnou součástí zejména městského provozu.
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