
R 35 povede „Jihem“
Pardubický kraj/ Zastupitel-
stvo Pardubického kraje zada-
lo odborné firmě Sudop Praha,
a.s. studii, která měla prověřit
nejoptimálnější trasování sil-
nice R35 v úseku Zámrsk –
Dětřichov u Moravské Třebo-
vé. Toto prověřování části již v
územním plánu schválené
komunikace bylo posledním
krokem ke stabilizaci traso-
vání. Ještě letos tak bude moci
být zahájena příprava výstav-
by R35. Ministr dopravy již
před časem na tyto práce slíbil
finanční prostředky.

„Studie byla jakýmsi audi-
tem posledního rozhodnutí
krajského zastupitelstva, kte-
ré vloni v územním plánu
schválilo trasování tzv. jižní
variantou. Po zvážení všech
možných kritérií se ukázalo,
že tato varianta je opravdu
nejoptimálnějším řešením ve-
dení koridoru R35,“ řekl vice-
hejtman Pardubického kraje
Roman Línek.

Dopravní studie byla multi-
kriteriální, tzn. že trasování
bylo posuzováno podle čtyř
kritérií: technická a dopravně
inženýrská kritéria, územně

technická kritéria, ekonomic-
ká a legislativní kritéria a kri-
téria vlivu na životní prostředí
a obyvatelstvo. Právě poslední
kritérium bylo pro závěrečný

výsledek nejdůležitější.
„Podle těchto kritérií firma

posuzovala celkem 14 různých
kombinací, které zahrnovaly
původní severní a jižní trasy a
také jejich různá propojení.
Studie řešila také přivaděče a
mimoúrovňová křížení. Vše
bylo samozřejmě konzultová-
no i s obcemi a občanskými
sdruženími,“ upřesnil náměs-
tek hejtmana zodpovědný za
dopravu Ivo Toman.

Právě mimoúrovňová kříže-
ní a trasování přivaděčů smě-
rem na Choceň a Žamberk, Ús-
tí nad Orlicí a Českou Třebo-
vou a Lanškroun bude ještě
prověřováno a dolaďováno, a
to s ohledem na bezpečnost
silničního provozu, jeho efek-
tivnost i dopad na životní pro-
středí.

Zároveň studie ukázala na
nutnost připravovat trasy při-
vaděčů v návaznosti na pláno-
vané investice např. na silnice
R43, I/43 a další.
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b Zastupitelstvo Pardubického kraje volilo nástupce zesnulého
hejtmana Michala Rabase. Kandidátem na tento post byl dosa-
vadní náměstek hejtmana Ivo Toman. V době redakční uzávěrky
ale jméno nového hejtmana ještě nebylo známo.
b Pardubický kraj navštívil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
S představiteli kraje, města Pardubice i Krajského soudu v
Hradci Králové a jeho pobočky v Pardubicích jednal o vybudo-
vání nového a plnohodnotného krajského justičního komplexu v
Pardubicích. Ten by mohl vzniknout do roku 2012 v lokalitě Na
Spravedlnosti.

b Ve Východočeském diva-
dle v Pardubicích (na sním-
ku Tomáše Kubelky) budou
6. března v rámci slavnost-
ního galavečera vyhlášeni
nejlepší dobrovolníci vý-
chodních Čech. Veřejně tak
budou oceněni ti, kteří ne-
zištně pracují v oblasti so-
ciální, zdravotní, kulturní,
výchovně-vzdělávací či eko-
logické. Nominovat účast-
níky mohla až do 10. února

veřejnost. Záštitu nad galavečerem převzali vicehejtman Pardu-
bického kraje Roman Línek, hejtman Královéhradeckého kraje
Pavel Bradík a primátor města Pardubice Jaroslav Deml.
b Radní Pardubického kraje rozhodli o vyvěšení tibetské vlajky.
Již po šesté se tak 10. března Pardubický kraj připojil k podpoře
tibetského lidu proti čínskému útlaku.
b Nejvyšší představitelé Pardubického a Královéhradeckého
kraje a obou krajských měst se společnými dopisy obrátili na
premiéra české vlády Mirka Topolánka a ministra dopravy Ale-
še Řebíčka. Cílem dopisů bylo urychlení přípravy a realizace
rychlostní komunikace R35 zejména v úseku Opatovice – Mo-
helnice.
b Do krajského kola soutěže Zlatý erb 2008 se přihlásilo 22 obcí a
měst, která se budou ucházet o nejlepší webové stránky. Další
radnice se přihlásily i do kategorie Nejlepší elektronická služba.
O vítězi rozhoduje odborná porota i veřejnost. Výsledky budou
slavnostně vyhlášeny v březnu.
b Na téma zdravotnictví jednal v Pardubickém kraji vicemaršá-
lek Dolnoslezského vojvodství v Polsku Marek Mosczynski. Za-
jímal se o stav zdravotnictví v Pardubickém kraji a o změnu
právní formy nemocnic. V doprovodu náměstka hejtmana Jose-
fa Janečka si prohlédl i chrudimskou nemocnici.
b V objektech Krajského úřadu Pardubického kraje byl dokon-
čen nový informační systém. Pro lepší orientaci návštěvníků
jsou jednotlivé odbory označeny barevně, stejně jako jednotlivá
poschodí sídla Pardubického kraje na Komenského nám. v Par-
dubicích.
b Příspěvková organizace Pardubického kraje – Zdravotnická
záchranná služba – usiluje o akreditaci v oboru Urgentní medi-
cína a medicína katastrof.
b Začátkem února byl spuštěn zkušební provoz integrovaného
dopravního systému. Zatím pouze na Pardubicku s vazbou na
Chrudim a Hradec Králové. Odborníci nyní shromažďují po-
znatky přímo z terénu a systém vyhodnocují.
b Jednala Bezpečnostní rada Pardubického kraje. V rámci le-
tošního prvního setkání se zajímala především o připravenost
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému – tedy
hasičů, policie, vojáků i zdravotnické záchranné služby.

Aktuality z Pardubického kraje

Policejní prezident: „Krajské ředitelství bude“
Pardubický kraj/ Pardubická
policie 30. ledna zprovoznila
nové operační středisko.

Mezi moderním vybavením
je i širokoúhlá plazmová obra-
zovka s řídícím počítačem pro
sledování pohybu policejních
vozů, kterou věnoval Pardu-
bický kraj.

Slavnostního odpoledne se
účastnil i policejní prezident
Oldřich Martinů, který svůj
čas věnoval také jednání s vi-
cehejtmanem Pardubického
kraje Romanem Línkem, pri-
mátorem města Pardubice Ja-

roslavem Demlem a ředitelem
Policie České republiky –
Správy Východočeského kraje
Petrem Přibylem.

Tématem hovoru byla trans-
formace Policie České repub-
liky a vznik krajského ředitel-
ství v Pardubicích.

„Kvůli krajskému policej-
nímu ředitelství jsem se už
dříve sešel s ministrem vnitra.
Toto jednání však bylo prvním
oficiálním rozhovorem na
úrovni policejního prezidenta
a v těchto rozhovorech bude-
me v následujících měsících

pokračovat,“ uvedl vice-
hejtman Línek.

Policejní prezident Línka
ujistil o několika faktech – že
policie bude transformována
do krajských ředitelství re-
spektujících současné kraje a
že na jejich vybudování jsou
peníze.

„Seznámili jsme proto pana
Martinů se záměrem vybudo-
vat sídlo krajské policie ve
stávajícím objektu pardubic-
kého okresního ředitelství,
kde by současně sídlila i poli-
cejní škola.

Pardubický kraj nabídl
zpracování tzv. objemové stu-
die, která nám napoví možnos-
ti a kapacity objektu v pří-
značné ulici Na Spravedlnosti,
v těsném sousedství budoucí-
ho justičního paláce.

Tato studie bude hotová
pravděpodobně v dubnu.“

Investorem rekonstrukce
objektu policejního ředitelství
bude stát, Pardubický kraj
může pomoci například s
technologickým vybavením.

Vše by mělo být dokončeno
do roku 2011.

Podnikatelem roku je Martin Samek
Pardubický kraj/ Martin Sa-
mek z holické firmy Pacifik
Direct, s. r. o. se stal Podnika-
telem roku 2007 Pardubického
kraje. Diplom a trofej si pře-
vzal začátkem února v Pardu-
bicích z rukou vicehejtmana
kraje Romana Línka a členky
Rady Pardubického kraje Ja-
ny Smetanové. Soutěž Podni-
katel roku v kraji vyhlásila
společnost Ernst & Young ve
spolupráci s Radou Pardubic-
kého kraje, která nad projek-
tem převzala záštitu a s podpo-
rou Úřadu práce Pardubice a
Krajské hospodářské komory.
O vítězství Samka rozhodla
nezávislá porota, které před-
sedal Pavel Juříček, ředitel
BRANO GROUP a držitel titu-
lu Podnikatel roku 2006, který
také osobně novému vítězi po-
blahopřál. „Pardubický kraj je
od svého vzniku dynamicky se
rozvíjejícím regionem, a to i
díky vydařeným investicím,

rozvoji podnikatelského pro-
středí a kreativitě podnikate-
lů. Prostřednictvím podobné
soutěže můžeme těmto podni-
katelům říci díky, a ocenit tak
jejich podíl na úspěšnosti a
konkurenceschopnosti našeho
kraje,“ řekl při té příležitosti
vicehejtman Línek. Členka
Rady Pardubického kraje zod-

povědná za rozvoj lidských
zdrojů, celoživotní vzdělávání
a zaměstnanost Jana Smeta-
nová jej doplnila: „Krajští
podnikatelé postupují do celo-
státního kola a odtud pak vítěz
míří na celosvětové finále v
Monte Carlu. Přejme si, aby
jméno Pardubického kraje a
Martina Samka zaznělo i tam.“

Pro čtenáře: Slovo
redakční rady
Vážení čtenáři magazínu Par-
dubický kraj, v roce 2008 při-
cházíme s novou formou našich
novin – budeme vycházet mě-
síčně a jako příloha Deníku. V
minulých letech byl magazín
čtvrtletníkem. Letos jsme chtě-
li zkusit něco nového a zvýšit
periodicitu tisku s cílem přiná-
šet obyvatelům kraje aktuál-
nější informace z regionu. Prá-
vě čtete první letošní vydání, to
další bude následovat už za čty-
ři týdny. Přivítáme, pokud nám
dáte vědět, jak se Vám magazín
líbí a které informace byste se
rádi dočetli. Rádi uslyšíme Va-
še názory a připomínky.

Stačí, když napíšete na e-mail
posta@pardubickykraj.cz a do
předmětu napíšete slovo „Ma-
gazín“. Můžete nás také kon-
taktovat písemně, a to na adre-
se Pardubický kraj – Krajský
úřad, tiskové oddělení, Komen-
ského nám. 125, 532 11 Pardubi-
ce. Redakční rada kraje

POLICEJNÍ PREZIDENT Oldřich Martinů si prohlíží vizualizaci poli-
cejního komplexu v Pardubicích.


