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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

Státní dotaci na rekonstrukce silnic kraj využije beze zbytku

(6.8.2015)

Pardubice – Do silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji bude v letošním roce investována více než jedna miliarda korun. Kromě

financí z vlastního rozpočtu a peněz z evropských fondů využije kraj dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Ten na projekty oprav živičných krytů a mostů pro Pardubický kraj vyčlenil téměř 283 milionů korun.

 
„Sedmnáct projektů je v současné době ve fázi výběrového řízení, přičemž termín otevírání obálek je 7. srpna. Na dalších silničních a
mostních stavbách se již pracuje. Jde například o mosty v Drahoši, v Ronově nad Doubravou, Třemošnici nebo Horních Ředicích či
modernizaci silnic v Dubanech, Bližňovicích, Nových Hradech a nedávno dokončenou okružní křižovatku v Nemošicích,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. „V případě, že vysoutěžená cena připravených projektů bude nižší než částka alokovaná Státním fondem dopravní
infrastruktury, máme připraveny další projekty k realizaci. Rozhodně nebudeme žádné přidělené finance vracet,“ dodal hejtman Netolický.
 
Čilý stavební ruch na silnicích v Pardubickém kraji je patrný. Nese to však sebou komplikace pro řidiče v podobě uzavírek a dočasných
omezení silničního provozu. „Je logické, že většinu modernizací provádíme právě v letních měsících, kdy jsou počasí a zejména teplota
pro provádění těchto stavebních prací vhodné. Uzavírky dopředu projednáváme s obcemi, městy, policií, provozovateli veřejné
autobusové dopravy, místními podnikateli a dalšími důležitými účastníky řízení tak, aby co nejméně postihly obyvatele, podnikání a
návštěvníky kraje. Bez trpělivosti řidičů a ostatních účastníků provozu se to ale neobejde. Proto bych je prosil právě o trpělivost a
shovívavost,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

obrázky

Pardubický kraj - Aktuality https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/82182/statni-dotaci-na-rekonst...

1 z 2 12.9.2015 21:10


