
Hradec čeká dopravní revoluce

Jak zpříjemnit a zefektivnit
dopravu v metropoli východ-
ních Čech? Jednou z možností
je systém, který funguje v ne-
dalekém Dvoře Králové nad
Labem.

Podle mluvčí královédvor-
ské radnice Miroslavy Kame-
níkové se po instalaci úseko-
vých radarů, které za loňský
rok „vybraly“ 30 milionů ko-
run, situace v dopravě rapid-
ně zlepšila.

Radarové návštěvy
O tento systém již projevilo
zájem několik města napříč
Českou republikou. „Zajímali
se především o to, jak systém
funguje, jaké s ním jsou zku-
šenosti, jak náročné je zpra-
cování výsledků měření,“
uvedla tisková mluvčí s tím,

že co se týče Královéhradec-
kého kraje, tak se o systém za-
jímali také zástupci Hořic,
Náchoda či Jaroměře.

Ve svých plánech se výstu-
py z úsekových radarů patrně
inspirovala i královéhradec-
ká radnice.

Ta však cílí hlavně na lepší
dopravní obslužnost a radary
bere jen jako doplněk chysta-
ného velkolepého systému.
„Úsekové radary by neměly
fungovat izolovaně, ale měly
by se stát součástí Inteligent-
ního dopravního systému,“
řekl Hradeckému deníku ná-
městek hradeckého primáto-
ra Jindřich Vedlich s tím, že
na tomto projektu spolupra-
cuje magistrát se sousedními
Pardubicemi.

Ovšem výsledky z kamery,

kterou hradecká radnice in-
stalovala nedávno na Rašíno-
vě třídě nasvědčují, že by prá-
vě úsekové radary byly „mi-
lou“ součástí celého plánova-
ného systému. „Z prozatím-
ních čísel víme že až osmdesát
procent řidičů ve sledovaném
úseku povolenou rychlost
překračuje,“ řekl náměstek
primátora a nastínil funkce
projektu Inteligentního do-
pravního systému, který by
měl podle předběžných odha-
dů stát 250 milionů korun. Ty
by však z větší části měly po-
krýt dotace z programu ITI.

Inteligentní dopravní sys-
tém v sobě zahrnuje i obnovu
semaforového parku, který v
Hradci Králové již nějaký ten
pátek přesluhuje. „Počítáme s
výměnou dopravní signaliza-

ce. Nejen řadiče však již
nejsou v ideálním stavu a je-
jich údržba je čím dál kompli-
kovanější,“ uvedl Jindřich
Vedlich s tím, že semaforů by
se v uvažovaném systému tý-
kala i další změna.

Rychlejší záchrana
Byly by totiž napojené jak na
vozidla MHD, tak i na auto-
park Integrovaného záchran-
ného systému. Umožňovalo
by to tak nastavit „zelenou“
vlnu, jež by vedla k rychlejší-
mu převozu pacientů do ne-
mocnice, či zefektivnění vý-
jezdu hasičů. Systém počítá
také s „hlásiči“, které by zá-
chranáře informovali na pří-
padné nehody na okruhu.

„S okruhem souvisí i napo-
jení systému na sousední Par-
dubice, kdy by se měřila na-
příklad intenzita dopravy
mezi oběma krajskými měs-
ty,“ uvedl náměstek.

Uvažovaný systém však
bude mít velké požadavky na
tok dat. Ty by podle Jindřicha
Vedlicha měly proudit optic-
kými vlákny.

A kdy se Hradec dopravní
revoluce dočká? „Máme pro-
jektový tým složený z řad od-
borníků, který nyní pracuje
na žádosti první výzvy ITI.
Celý systém by pak měl vznik-
nout v letech 2017 až 2020. A to
po etapách,“dodal náměstek.

Z titulní strany VKRAJSKÉmetropoli budou dopravu hlídat i úsekové radary. Stanou
se součástí Inteligentního dopravního systému. Foto:Deník/M. Fanta

HRADECKÁ OLYMPIA PODPOŘILA NEMOCNICI

SPECIÁLNÍNÁSTROJpro laparoskopické operace si pořídí oddělení dětské chirurgie Oblastní nemocniceKolín za dar od klubu FC
OlympiaHradecKrálové. Dar ve výši 16 820korun, který je výtěžkemdražby dresuAdrianaRolka, jenž hrál vMladéBoleslavi a nyní
je hráčemFCOlympia, převzal z rukou předsedy klubuMiloše Sazimy primář oddělení Libor Janeček (na snímku vpravo). „Kvality
pana doktora Janečka jsou nadstandardní a chcemeukázat lidskou stránku sportu. Záměrně jsme vybralimenší nemocnici,“ uvedl
Miloš Sazima. Foto: Deník/ Jan Pruška

Na dřevo od supermarketu čeká už rok
Hradec Králové – Ne
všechna obchodní setkání
domluvená na odlehlé
parkoviště u supermar-
ketu konči happyendem.
Přesvědčil se o tom i třia-
třicetiletý muž z Rych-
novska, který takovou
schůzku absolvoval loni v
únoru. Předmětem ob-
chodní transakce, sjedna-
né přes inzerát, mělo být
levné získání dřeva. „Muž
si chtěl od společnosti z
Vysočiny objednat deset metrů krychlových štípaného palivo-
vého dřeva. Obchod prý uzavřel na parkovišti poblíž jednoho
nákupního centra v Hradci Králové s mužem, kterého kontak-
toval prostřednictvím inzerce. Zde mu také oproti dokladu za-
platil prý zálohu ve výši pět tisíc korun a dohodl s ním i před-
běžný termín dodání dřeva,“ uvedla tisková mluvčí hradec-
kých policistů Lenka Burýšková. Během roku se však nepoda-
řilo obchod dokončit. Poškozený tak do dnešního dne neobdržel
ani objednané dřevo, ani se nedočkal vrácení zaplacené zálohy.
„Zahájili jsme úkony trestního řízení kvůli podezření na pod-
vod. Trestní zákoník pamatuje na takové jednání trestem od-
nětí svobody až na dvě léta,“ dodala policejní mluvčí Lenka
Burýšková. (pv)

Hasiče zaměstnal požár, nehoda i stromy
Hradecko – Před čtvrtou hodinou ráno vyjeli v úterý hradečtí
profesionální hasiči k požáru osobního automobilu v Pouchov-
ské ulici. Hasiči oheň během několika málo minut uhasili a po-
té vozidlo zkontrolovali pomocí termokamery. Škoda byla od-
hadnuta na tři tisíce korun.

O pár hodin později likvidovali následky dopravní nehody
nákladního a osobního automobilu, ke které došlo na Rašínově
třídě v Hradci Králové. „Jedna osoba utrpěla zranění a byla ošet-
řena lékařem zdravotnické záchranné služby. Z vozidla unikly
provozní kapaliny, které hasiči uklidili pomocí sorbentu,“ po-
tvrdila Alena Kuthanová z HZS Královéhradeckého kraje.

SpadlýstromzasejejichkolegyzaměstnalvuliciNaKotli.Ten
zasahoval částečně do silnice. Museli ho rozřezat a uklidit.

Profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové, spo-
lu s dobrovolnými hasiči z Třebechovic pod Orebem, zase od-
klízeli spadlý strom na elektrickém vedení v Třebechovicích
pod Orebem. Pro bezpečí bylo nutné na pár desítek minut vy-
pnout elektrický proud. (jap)

O veřejných financích se poradí s odborníky

Hradec Králové – Setkání k novému zákonu o řízení a kontrole
veřejných financí, určené starostům obcí a měst se uskuteční v
pondělí 8. února od 13.30 hod v sále Jana Letzela na Krajském
úřadu Královéhradeckého kraje. Iniciovala ho poslankyně Po-
slanecké sněmovny PČR Martina Berdychová ve spolupráci s
krajským úřadem.

K účasti přizvala náměstka ministerstva financí Tomáše Vy-
hnánka, který představí hlavní změny v zákoně. Dalším hos-
tem bude náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Olga Le-
táčková. Ta bude jednak prezentovat systém kontrol dotací EU
v novém programovacím období, a zároveň přítomné seznámí s
možnostmi, jak pro své obce získat finanční podporu z Evrop-
ské unie.

„Problematiku kontrol dotací vnímám jako jeden z největ-
ších problémů, s nímž se ve své práci starostové potýkají,“ uved-
la poslankyně Martina Berdychová a dodala: „Považuji proto za
přínosné, aby se k připravovanému zákonu mohli vyjádřit na
základě svých zkušeností z praxe.“

V současné době se nový zákon, který by měl přinést zjedno-
dušení při kontrolách dotací, včetně jejich duplicity, blíží k pro-
jednání v Poslanecké sněmovně a poté v senátu, kde ještě může
doznat určitých změn. (tz)

Neušlo nám

Víme o tom

Obyvatelé Královy Lhoty volají
po bezpečnější cestě obcí
Králova Lhota – Již několik
měsíců uvažuje vedení obce
Králova Lhota o prodloužení
chodníků podél hlavní komu-
nikace.

„Naše obec leží na hlavním
tahu z Hradce Králové na No-
vé Město nad Metují nebo na
Dobrušku. Podél vozovky, na
níž je velmi frekventovaný
provoz, chodí starší lidé, byd-
lící na západním okraji Krá-
lovy Lhoty, a děti na autobu-
sovou zastávku při cestě do
školy a následně domů. Chce-
me chodník vybudovat přede-
vším kvůli zvýšení jejich bez-
pečnosti,“ uvedl starosta obce
s dvěma sty obyvateli Jiří No-
vák s tím, že loni obecní úřad
na dotaci ze státního fondu do-
pravní infrastruktury nedo-

sáhla, ale na tento rok podala
žádost znovu.

„Věříme, že už uspějeme. Z
vlastních zdrojů se snažíme
především opravovat. Na kul-
turním poli se v obci pořádají
posvícení a plesy. Obecní ples
nás čeká už na sklonku ledna.
Místní spolek žen pravidelně
organizuje pro nejmenší oblí-
bené dětské dny,“ doplnil in-
formace královélhotský sta-
rosta s tím, že se vedení snaží
obec udržovat čistou a upra-
venou.

„Pravidelně k nám bereme
pracovníky přes úřad práce na
sezónní činnosti od dubna do
konce listopadu. Udržují zá-
honky podél silnice, sečou trá-
vu a dělají další potřebné prá-
ce,“ dodal starosta. (red)

OBSAZUJEME POZICI

OBChOdní rEfErEnt/kA 
- SAlES rEPrESEntAtIvE

Pro pobočku v hradci králové

Vaší náplní práce bude rozvoj 
a budování obchodních vztahů se zákazníky

POŽADUJEME:
 Příjemné vystupování

 Komunikativní osobnost

 Pozitivní myšlení

 Chuť na sobě pracovat

NABÍZÍME:
 Výborné mzdové podmínky

 Jistotu a stabilitu úspěšné irmy

 Prostor k realizaci a kariérní růst

 Beneity - tablet, možnost 

    služebního vozidla

Samozřejmostí je podpora 
ze strany manažera a zkušenějších kolegů

V případě zájmu VOLEJTE: +420 731 129 551
nebo posílejte své životopisy: pjuzova@comfortenergy.cz

www.comfortenergy.cz
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