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Tisková zpráva ze dne 5. října 2005:

Rady Pardubického a Královéhradeckého kraje chtějí urychlit výstavbu silnice R35


K 6. společnému jednání se 4. října 2005 sešly v Janovičkách u Broumova Rady Pardubického a Královéhradeckého kraje. Prioritními tématy byla doprava, spolupráce v oblasti regionálního rozvoje a projekt zařízení na energetické využívání odpadu.

Rady Pardubického a Královéhradeckého kraje přijaly společné prohlášení k urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 v úseku Sedlice-Opatovice. V souvislosti s pokračující výstavbou dálnice D11 z Poděbrad do východních Čech a při znalosti dopravní situace na území obou krajů podporují členové Rad Pardubického a Královéhradeckého kraje urychlení zahájení výstavby rychlostní komunikace v uvedeném úseku včetně napojení čtyřproudové silnice I/37 do Pardubic. Radní vyzvali příslušné instituce k vypsání výběrového řízení na tuto stavbu v plném rozsahu a v co možná nejkratším termínu.

Na programu jednání se znovu objevilo i téma zařízení na energetické využívání odpadů v Opatovicích nad Labem. Pardubický kraj na žádost svých královéhradeckých kolegů informoval o současné situaci, kdy Zastupitelstvo Pardubického kraje odsouhlasilo výzvu na založení a.s. ve spolupráci s městy a obcemi Pardubického kraje. V tuto chvíli má Pardubický kraj informace z cca 10 obcí, které záměr podporují a dvou měst, které vstup do a.s. EVO podmiňují vstupem města Pardubice. K jednání o spolufinancování projektu je připravena i Evropská investiční banka. Návrh na vznik a.s. bude Zastupitelstvo Pardubického kraje projednávat na svém jednání 27. října. „Půjde o otevřený a dlouhodobý  proces. Bude-li kterákoli obec z Pardubického i Královéhradeckého kraje chtít vstoupit do této společnosti, bude mít dveře otevřené,“ deklaroval na jednání hejtman Pardubického kraje Michal Rabas. Rada Královéhradeckého kraje vzala tuto informaci na vědomí.

Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas a radní Petr Šilar informovali o stanovisku Rady Pardubického kraje k projektu výstavby papírny v lokalitě Opatovice nad Labem, která má vzniknout v těsném sousedství zařízení EVO. Rada Pardubického kraje v této záležitosti požaduje v rámci procesu EIA doplnit některé údaje. Prioritní však zůstává projekt zařízení na energetické využívání odpadu.

V oblasti regionálního rozvoje, respektive cestovního ruchu, informoval radní Pardubického kraje Miloslav Macela své kolegy o pozastavení výběrového řízení na novou expozici Turistického regionu Východní Čechy. Důvodem je návrh komise pro cestovní ruch Rady Asociace krajů ČR na nové členění turistických oblastí. Kraje i nadále pokračují ve výměně informací o procesu zpracovávání programů rozvoje krajů a v koordinaci zpracování regionálních inovačních strategií. Oba východočeské kraje také úzce spolupracují i s Libereckým krajem na pořízení Regionálního operačního programu na roky 2007 – 2013. Aktuálním cílem v této oblasti je sjednocení a schválení priorit tohoto programu a zrealizovat veškeré potřebné kroky.

Rada Královéhradeckého kraje navrhla uzavření dohody o umísťování klientů v zařízeních sociální péče. Vzhledem k připravovaným změnám ve financování sociálních služeb chce mít Královéhradecký kraj připravenu stabilní síť sociálních zařízení. S tím souvisí i jakási revize fungování sociálních zařízení či možné spolupráci k umísťování klientů. Ke konkrétní dohodě nedošlo, radní obou krajů zodpovědní za sociální věci se však shodli, že i nadále budou úzce komunikovat.


