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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

Pardubický kraj jednal se zástupci Pardubic a státu o dopravních investicích

(7.8.2015)

Pardubice – Na pracovní snídani na téma investic v dopravě se ve čtvrtek v Pardubicích sešli zástupci Pardubického kraje,
města Pardubice a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Řeč se točila okolo rozestavěných projektů a jejich aktuálního stavu, diskuze
se dotkla i výše a účelnosti dotací, a to jak letošních, tak i těch, se kterými může Pardubický kraj počítat v následujícím roce.
 
Pardubický kraj se chce do budoucna vyhnout především vracení dotací. „Nechceme, abychom se stali krajem, jenž by musel vracet
prostředky z jakýchkoliv zdrojů. Musíme vždy splnit přísné parametry a lhůty a udělat maximum pro to, abychom byli připraveni na různé
předpokládané i nepředpokládané potíže. Chceme mít v rezervě dostatek projektů na to, abychom prostředky, které se k nám jak ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z IROPu i z prostředků Pardubického kraje do budoucna dostanou, dokázali vyčerpat,“ řekl na
úvod pracovní snídaně náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.
 
Přípravy výstavby R35 vrcholí
Ředitel pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Bohumil Vebr pak přítomné informoval o stavu největších dopravních staveb
v kraji. Podle něj by dvě ze tří největších z nich měly být hotové již v tomto roce. „Největší rozestavěné stavby v kraji jsou obchvat Chrudimi,
třetí patro v Opatovicích a nyní zahájená dostavba silnice I/37 vedoucí mezi nádražím a Paramem, což je nejzatíženější silnice
v Pardubickém kraji. Obchvat Chrudimi i Opatovice budou letos dokončeny, k dodržení harmonogramu přispěla i letošní mírná zima,“
informoval Bohumil Vebr.
 
V současnosti vrcholí také přípravy na výstavbu rychlostní silnice R35. „Na první dva úseky jsou dokončené dokumentace pro stavební
povolení a průzkumy. Byli obesláni všichni majitelé pozemků, které bude potřeba vykoupit. V současnosti je zahájeno okolo 19 vyvlastnění
u těch majitelů, kteří s námi vůbec nebo skoro vůbec nejednali,“ vyjádřil se Bohumil Vébr. Souběžně se stavbu R35 bude zahájeno šest
staveb v úseku od obce Ostrov až po Staré Město. V současnosti je dokončené výběrové řízení na zhotovitele dokumentací pro územní
rozhodnutí na tyto stavby. Dokumentace by měly být hotové na přelomu roku.
 
Okolo šedesáti milionů z krajských zdrojů
Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec hovořil o financích na opravu dopravní infrastruktury Pardubického kraje:
„Pro náš kraj je vyčleněna dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. třídy 283 milionů korun. Mohu dopředu
prohlásit, že tyto prostředky účelně vynaložíme. Kraj k tomu přidává navíc ještě asi 60 milionů korun ze svých zdrojů.“
 
Velkým tématem je pro kraj i oprava mostů, kterých je na jeho území 810. „Nyní jsme udělali inventuru mostů, které mají nízkou únosnost a
nemůže na ně vjet autobus či posypová technika. V dané chvíli je těchto mostů zhruba 45. Jejich opravy by v příštím roce měly vyjít zhruba
na 310 milionů korun,“ uvedl Miroslav Němec.
 
Pardubice chystají Přednádraží i komunikaci k nemocnici
S konkrétními plány, které hodlá v příštím roce v krajském městě uskutečnit magistrát, seznámila přítomné náměstkyně primátora města
Pardubic Helena Dvořáčková. „Z místních komunikací jsme vybrali dodavatele projektové dokumentace na Přednádraží, smlouva se nyní
podepisuje. Nyní se začíná zpracovávat územní studie na toto území a začne se zde investovat. Kromě Přednádraží máme v plánu pro
příští rok komunikaci, která propojí ulice Pod Břízkami a Kyjevskou. Máme na ni již připravené prostředky v rozpočtu na příští rok,“
informovala náměstkyně primátora. Ta hovořila i o problematice nového terminálu letiště Pardubice a své nedávné návštěvě terminálu
v Karlových Varech: „Nabyli jsme dojmu, že lze postavit nový terminál v Pardubicích jinak a za výrazně jiné peníze, než bylo v posledních
třech letech deklarováno. V současné chvíli nastoupí nová ředitelka, kterou necháme prověřit zpětně celou soutěž. V této chvíli tudíž
nemůžeme předjímat žádné další kroky,“ dodala Dvořáčková.
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