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P o z v á n k a 
 
 

na 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, 

které se uskuteční 

ve středu 21. dubna 2021 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828. 
 
 
 
Program jednání: 

1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 

2. Prezentace Ing. Langrové – „Bytový komplex“ 

3. Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I 

4. Diskuze 

 

 
 
 
 
 

      Bc. Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 
 

  



 

  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 13. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  21. 4. 2021          Číslo zprávy: 1 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová, starostka 

 
Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
Důvodová zpráva: 

Činnost starostky Aleny Stehnové od 25. 2. 2021 do 21. 4. 2021 

Dne 25. 2.2021 

− Jednání s p. M. Paulišovou, stavební úřadu MmP, kdy jsme navázaly na komunikaci 
ze dne 24. 2. 2021. Téma: problematika oplocení pozemků u bytových domů v lokalitě ul.  Dašická.  
Odpověď od p. Paulišové: 
 stavební úřad v minulosti povolil oplocení pozemků u jednoho BD a pro jednu dětskou skupinu, 

která se nachází také v BD v této lokalitě 
 nevím o předpisu, který by zakazoval oplocení pozemku v soukromém vlastnictví 
 v případě oplocení pozemků okolo BD na území města Pardubic, je nutno posuzoval každý případ 

individuálně s ohledem na stávající charakter území, v případě povolování oplocení je nutné 
stanovisko OHA (vím, že v minulosti postoj OHA k tomu, aby se tato lokalita postupně 
rozparcelovala o opotila byl negativní). 
Názor zastupitele V. Jirsy: p. Paulišová nemá úplné informace. Určitě se oplocoval i dům, kde 
žádná dětská skupina není/nebyla. Pokud se přihlíží k charakteru území a OHA dává negativní 
stanovisko, tak to zřejmě nějakou oporu v zákoně mít bude, čemuž trochu odporuje vyjádření 
v druhé odrážce. Možná je to jen nedorozumění, nejde o "zákaz oplocení pozemku v soukromém 
vlastnictví", jde o pravidla pro oplocení veř. prostranství (ať už jsou v jakémkoli vlastnictví). 

 

− Poskytnutí informačního článku do Pardubické jedničky o rekonstrukci mostu nadjezdu Kyjevská. 

Termín uzavírky: 7. 3. 2021 – 7. 11. 2021 
Tento frekventovaný most, je jedinou spojnicí velké části Pardubic se zdejší nemocnicí, se dočká 
opravy a v úseku u nemocnice také rozšíření, které umožní další rozvoj tohoto území. Vysvětlující 
informace byla zveřejněna na facebooku, kde se hromadily stížnosti o špatném povrchu vozovky. 

 

Dne 26. 2. 2021 

− Žádost o spolupráci ve věci žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím pro Zuzanu Bártovou z právního oddělení kanceláře tajemníka MmP. Přeposláno ke 
zpracování tajemnici ÚMO.  



(Jedná se o akce: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce Centrální polytechnické dílny 
a Galerie města Pardubic, nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce Rekonstrukce mostu M117 
– nadjezd Kyjevská, Pardubice a podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Dopravního opatření 
ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – realizace). 

− Řešení stížnosti p. V. Schejbala - p. V. S. vhodil minci v hodnotě 20,- Kč do automatu, který nebyl 
dle jeho výpovědi řádně označen, nefunkčnost a domnívá se, že se tak stalo i mnohým jiným 
občanům. Citace: „Při demontáži nefunkčního automatu jistě vhozené mince byly vyjmuty, proto 
žádá vrácení částky. Nejde mu o 20,- korunovou částku, ale o princip“.  
Závěr: po osobním jednání u starostky nedošlo ke zdárnému závěru, p. V. S. trvá na pokračující 
stížnosti, proto byla postoupena k řešení OD MmP Ing. P. Burešovi. 

Dne 1. 3. 2021 

− Jednání s vydavatelem zpravodaje – doména Pardubická jednička, převod na SmP 
pod Pardubice.eu 

− Dohoda o členění Pardubické jedničky: 
 Titulka (na podvalu inzerce) 

 Inzerce 1/1 

 Velké události posledního období (1 nebo více textů), úvodní slovo starostky, tiráž 

 Stalo se / stane se (události - + 3 měsíce) 

 Stalo se / stane se (události - + 3 měsíce) + 1/2 inzerce 

 Informace z obvodu (rada, případně zastupitelstvo) 

 Informace z odborů obvodu– informace z jednotlivých odborů (např. školství a kultura, sociální) 

 Téma vydání (nebo hlavní akce, rozhovor, zajímavosti…) 

 Téma vydání (nebo hlavní akce, rozhovor, zajímavosti…) 

 Ze společnosti 

 Představujeme neziskové (a obdobné) organizace v našem obvodu + 1/2 inzerce 

 Kultura v obvodu 

 Sport v obvodu 

 Názory zastupitelů 

 Křížovka + sudoku 

 Inzerce 1/1 

Závěr: připomínka ze strany starostky, v dalším čísle budou širší informace z ÚMO Pce I. 
 

Dne 2. 3. 2021 

− Přes kancelář primátora byla přeposlána stížnost p. L. Novákové k problému chování spoluobčanů 
v Tyršových sadech, konkrétně před restaurací. Hloučky lidí bez roušek posedávající na barových 
židličkách, postávající u barových stolečků, kteří pijí kávu, víno, pivo, kouří... 
Šetření na místě, se zjištěním, že skutečnost je taková, jak popisovala stěžovatelka.  
Upozorněn ředitel MP p. Hübl a velitel obvodu č. 1 p. Škoda 
Písemná odpověď ze strany starostky: obracet se na řešení přes MP Pardubice a dále byla 
přislíbena zvýšená kontrola ze strany MP. 

 

Dne 3. 3. 2021 

− Podala jsem informaci do Pardubické jedničky o rekonstrukci ulice Na Spravedlnosti, která je 
spojena s dopravním omezením, a to že od 1. března není možný průjezd z ulice 17. listopadu 
do ulice S. K. Neumanna. Rekonstrukce bude trvat 8 měsíců a vznikne zde mimo jiné zastávka MHD, 
která bude nově tuto oblast obsluhovat. 

 

− Komise pro výchovu a vzdělávání on-line: 
 zpracování připomínek k Akčnímu plánu na rok 2021 ke Strategii školství Pardubice 2030, 

který bude projednáván 15. 3. 2021-RmP, 25. 3. 2021 ZmP 

 oceňování pedagogů – bodové hlasování 
 



Dne 4. 3. 2021 

− Zviditelnění našeho MO Pardubice I. Na základě dotazu redakce Harteckého žurnálu, což je 
čtvrtletník o životním prostředí a přírodě, jsem se podělila o naše zkušenosti s rozvojem a údržbou 
městské zeleně, a to včetně příkladů z praxe. 

 

− Videokonference ohledně řešení dopravní situace v Pernštýnské ulici. Přidán taktéž dokument, 
který představuje cíle a řešení Iniciativy Pernštýnská ulice - místo pro život. 
Úkoly: 

 starostka obejde restaurace s písemnou VÝZVOU 
 zastupitel V. Jirsa a starostka požádají městskou policii o spolupráci 
 zastupitel V. Jirsa kontaktuje OHA ohledně návrhu mobiliáře ke zlidnění dopravy v ulici 

 

Dne 5. 3. 2021 

− Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj byla vyhlášena soutěž Radniční listy roku. V minulém 
roce se soutěže zúčastnilo přes 160 obcí, měst a městských částí. Přihlásila jsem naše zpravodaje 
do soutěže a na ukázku jsem přeposlala 4 originální výtisky zpravodaje „Pardubická 1“ za rok 2020.  
V on-line archivu si organizátor soutěže dohledal ostatní výtisky.  

 

− Informace ze SMO ČR - Povinné testování zaměstnanců - veřejný zaměstnavatel, je realizováno pro 
zaměstnance ÚMO, testování se účastní i starostka. 

 

Dne 8. 3. 2021 

− Prosba o řešení situace vnitrobloku v ulici Bulharská č.p. 982 od p. J. N.- foto přiloženo. 

Místní šetření - je patrné, že zdejší občané se neunavují používat popelnice a veškerý odpad 
vyhazují přímo z okna. Množí se zde potkani a krysy, které se šíří i do vnitřních prostor okolních 
domů. 
Závěr: dům není v majetku města, ale jedná se o ohrožení zdraví a životního prostředí občanů 
našeho obvodu, dopisem byl vyzván majitel objektu a došlo k úklidu vnitrobloku. 

− Informace od Pavla Mertelíka, z oddělení ochrany přírody, odbor životního prostředí MmP. 
Vytypovat plochy, pro které bude v první etapě proveden nový pasport. Částka, kterou disponují 
pro zhotovení nového pasportu, tedy jeho aktualizaci, nepokryje řešení celého projektu. Je proto 
nutné tvorbu nového pasportu etapizovat. V první etapě se budou zpracovány místa, 
kde by proběhly nejradikálnější změny a co je nutno nově zařadit do pasportu veřejné zeleně. 

− On-line schůzka ÚSSZ (Územní studie sídelní zeleně) s Ing. Lenkou Markovou z Oddělení 
architektonické a urbanistické koncepce z Odboru hlavního architekta MmP – prezentace výsledků 
analýz ÚSSZ. 
Část zápisu z jednání týkajícího se MO Pce I: 
MO Pce I: Bc. Podhajská zaslala p. Mertelíkovi seznam ploch evidovaných pro začlenění 
do pasportu. Zástupci MO vyjádřili   názor na význam pořízení pasportu zeleně ideálně pro území 
celého obvodu, protože se zde vyskytuje řada drobných úprav. Zcela nově je předělána oblast 
Přednádraží, Plaveckého areálu, vnitrobloku Na Hrádku, ulice Ke Kamenci a mnoho dalších 
„drobných“´ úprav, které již nekorespondují se současným pasportem. Pasport jako dokument 
využívají a pracují s ním, problém mají s neaktuální verzí.  
Připomínky do ÚSSZ z předešlého jednání byly zapracovány. Vznesen dotaz zpracovatele, 
jak se v návrhové části postavit k areálu sádek, zda je nějaká vize pro toto území. Zadavatel ověří 
podklady a zájmy v území a doplní do příští schůzky. 

 Má-li být pasport smysluplný, bylo by potřeba udělat komplexně celé obvody. 
 Pouhé doplňování informací nebude prospěšné, protože nebudou doplněny veškeré informace, 

ale pouze největší změny, což opět neřeší problémy, které z neaktuálnosti plynou. 



 Pasport nebyl dlouhou dobu obnovován, není zavedeno ani přednádraží, které bylo dokončeno 
v roce 2017, za tu dobu bylo provedeno i mnoho dalších (i malých) změn, a i ty je nutné do 
pasportu zaznamenat (např. pro potřebu sečí). 

 Bylo i zjištěno, že mnoho travnatých ploch je v pasportu označeno jinak (jiná intenzitní třída), 
než jaká je realita, tím pádem je i zcela jiná intenzita sečí, než jaká by stačila (např. středový pruh 
v silnici označený jako parkový trávník), když se dávají dohromady podklady pro seče je 
vycházeno z pasportu. 

 Došlo i k mnohým změnám mobiliáře, vybudování nového dětského hřiště na původně travnaté 
ploše (Závodu míru). 

 pro potřeby územní studie sídelní zeleně, která se nyní vypracovává je nezbytně nutné mít 
aktuální pasport. tato studie z něj má vycházet, takže pokud nebude pasport odpovídat 
skutečnosti, nebude studie plně využitelná. 

 

Dne 9. 3. 2021 

− Komunikace s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Míčou, téma: u slepého ramene u Bajkalu 
začínají být problémy s výskytem nutrií. Na četnost jejich populace mají vliv nejen přírodní 
podmínky daného stanoviště, ale dost často chování občanů, kteří je chodí krmit.  
Řešení: instalace edukačních tabulí nejen zakazující jejich krmení, ale zároveň informující o jejich 
škodlivosti. Ze strany MO Pce I objednány 4 ks tabulí. 
 

− KVV-per rollam hlasování, je předložen návrh: Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě 
a Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení investiční dotaci z Programu podpory volnočasových 
a vzdělávacích aktivit ve výši 1.500.000 Kč žadateli Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., 
vyplývající z titulu plnění Smlouvy o spolupráci, předkládané zastupitelstvu města ke schválení. 
Závěr: byla jsem PRO 

 

Dne 10. 3. 2021 

− Domluven článek do zpravodaje od p. Hany Homolkové, Česká abilympijská asociace, z. s., 
Centrum Kosatec. Největší zaměstnavatel hendikepovaných osob v Pardubicích. 

 

− Nabídka služeb pro občany projekt Z-BOX. Bezproblémová dostupnost služeb a žádost o prezentaci 
Zásilkovny. Závěr: přeposláno všem zastupitelům a dohodnuta prezentace na jednání RMO.  

 

 Dne 11. 3. 2021   

− On-line jednání na téma: – veřejné projednání konceptu územní studie pro oblast ČERVEŇÁK 

v Pcích. 

Dne 12. 3. 2021 

− Materiál k hodnocení pro KVV - Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit k 1. 1. 2021 

 Alokace pro dotace na celoroční činnost dětí a mládeže + jednorázové akce 

 Alokace pro dotace na spolkovou činnost dospělých  

 Alokace pro letní táborovou činnost  
 

Dne 15. 3. 2021 

− 51. schůze RMO Pce I 

 Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
 Vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení „Rezidence Na Haldě 2 – Pardubice“ 
 Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo – „Provedení sečí trávy na 

území městského obvodu Pardubice I“ 
 Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo „Opravy chodníku – uvedení 

do původního stavu dle požadavků objednatele na nábřeží Závodu míru před č. p.1856“ 



 Kontrolní zpráva č. 8 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
 Kontrolní zpráva č. 9 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
 Diskuse 

 

− Vyhodnocení prvních náhledů zpravodaje Pardubická jednička. 
 

Dne 16. 3. 2021 

− Komunikace se šéfredaktorem p. Málkem, k dispozici kontakty na autory článků a J. Lušovským, 
JUDr. Starečkem, Mgr. Růžičkovou, fotografem P. Sýkorou dodavatelem snímků na titulní stránky 
zpravodaje a další informace. 

 

− Editoriál starostky do Pardubické jedničky. 
 

Dne 17. 3. 2021 

− Jednání Komise pro výchovu a vzdělávání – online. 
 

− Stálá distribuce zpravodaje a sjednání smlouvy a podmínek se zastupitelem F. Sedlákem. 
 

Dne 18. 3. 2021 

− Jednání u primátora M. Charváta. Téma: potřeby MO Pardubice I, plány investic, dotace… 
 

− Vyžádání výjezdů MP Pardubice od ledna 2021 na zavolání p. M. Holečka (kopie na stůl 
pro zastupitele). 

 

Dne 19. 3. 2021 

− Přeposlání finální verze zpravodaje před korekturami – vyhodnocení s připomínkami. 
 

Dne 22. 3. 2021 

− Jednání s náměstkem J. Rychteckým na téma „Park na Špici“ – příprava dotazů, odpovědí 
a podmínek pro budoucí možné provozování parku. 

 

− Fotografie k příspěvkům, dohodnout fotografování členů zastupitelstva – sjednocení parametrů 
pro využití ve zpravodaji. 

 

Dne 23. 3. 2021 

− Pracovní oběd u senátorky M. Horské, téma: Výstavba a rekonstrukce školy Svítání, článek 
do našeho zpravodaje. 

 

− Jednání Komise pro pozemky a reklamu. 
 

Dne 24. 3. 2021 

− Jednání s p. J. Novotným, doména „Pardubická jednička“. 
 

− Dotaz ze strany asistenta poslance M. Kolovratníka ohledně vybudování kanceláří v přízemní části 
naší budovy, poslanec bezprostředně projednal celou záležitost s panem primátorem. 

 

Dne 25. 3. 2021 

− Stížnost na úroveň péče na nábřeží Závodu míru v Pardubicích od p. Trubky 

Závěr: proběhlo šetření na místě a byla zajištěna dílčí náprava rozježděné travnaté plochy 
a proveden úklid cesty.  

 

Dne 26. 3. 2021 



− Jednání online o Parku Na Špici, koncese – účast: náměstek J. Mazuch, L. Dvořák, M. Karas, 
O. Kopecký, J. Rychtecký, starostka A. Stehnová, nástřel o podmínkách a co by zůstalo ve spravování 
MO Pce I. 

Dne 29. 3. 2021 

− Podán podnět od p. A. Půlpánové o nepořádek kolem kontejnerů v Sakařově ul., starostka 
se spojila se Službami města Pbic (p. Sucháková) a starostka provedla šetření na místě, v danou 
chvíli bylo kolem kontejnerů uklizeno a byly kontejnery vyprázdněny. Fotodokumentace 
od stěžovatelky byla pořízena v jiném dni. U kontejnerů odložena velká matrace a rozbitá 
kancelářská židle, dohodnut odvoz jiným autem na pátek. Vývoz odpadu podle druhu se vyváží 
každý den v týdnu. V kontejnerech se nacházejí dle šetření nesešlápnuté krabice, které zabírají 
téměř celý kontejner, potom se do nich nevejde jiný odpad a dále sem vyvážejí odpad občané 
z okolních obcí (přivážejí odpad v autech). 

 

Dne 30. 3. 2021 

− Porada se zaměstnanci ÚMO Pce I 
 

− Konzultace doména Pardubická jednička, převedení pod město Pardubice, účastníci: D. Bakrlík, J. 
Flégr, starostka aj. Kuba 
Závěr: vznik nové domény s registrací a převedením pod SmP 

 

Dne 31. 3. 2021 

− Jednání s p. N. Medunovou - společnost Redstone Real Estate zbourala původní stavby lihovaru 
a připravuje budoucí zástavbu. Multifunkční objekt chce mít hotový v roce 2022, byty ve třech 
bytových domech v roce 2024. Obchodní komplex má mít obchody, restauraci, multikino, hotel 
s restaurací, společenský sál, kanceláře, lékařské ordinace a sály pro sport včetně fittnes centra. 
V druhé etapě je v plánu stavba tří domů se 198 byty s jedním až čtyřmi pokoji. Z jihu a východu by 
měla pak vést cyklostezka. V obchodním centru by mělo být střešní a podzemní parkoviště pro cca 
500 aut. Hotel má stát v jihozápadní části areálu. Architekti ve studii navrhují i park. Polemiku 
vyvolává plánovaná lávka přes komunikaci, pozemní přechody budou zachovány. Na měsíc červen 
2021 bude připravena prezentace stavby pro zastupitele MO Pce I. 

 

− 13. zasedání Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 
 

Dne 1. 4. 2021 

− Podnět od správce poplatku na UMO II, který rozhodl osvobodit od poplatku veškeré zábory určené 
pro prodej (zjednodušeně předzahrádky).  
Závěr: toto bohulibé gesto lze akceptovat na městských obvodech, kde se nachází málo 
předzahrádek. V našem MO Pce I jde o ztrátu finanční částky nepoměrně vyšší, která by nám 
scházela do rozpočtu - např. v péči o zeleň nebo na úklid kolem předzahrádek a jejich okolí. 
Po konzultaci se správcem poplatku jsme se tentokrát k tomuto podnětu nepřipojili. 

 

Dne 2. 4. 2021 

− Státní svátek, Velký pátek 
 

Dne 5. 4. 2021 

− Pondělí velikonoční 
 

Dne 6. 4. 2021 

− P. Jirásko se domáhal vydání povolení k vjezdu na rok 2021 do ul. Tylova, kde bydlí, na odboru 
dopravy ÚMO I mu povolení odmítli vydat, protože do ulice Tylova žádné povolení k vjezdu není 
nutné. Zklidnění s vysvětlením. 
Závěr: celou záležitost jsem osobně prošetřila a zjistila jsem, že od roku 2020 již žádné povolení k 
vjezdu není třeba, lze k objektu v nutných případech přijet, vyložit, případně naložit věci a odjet. 



V ulici Tylova se však nesmí parkovat, protože se jedná o chodník. Vypracována písemná odpověď 
na stížnost. 

 

− Jednání se zastupitelem Dr. Kotykem, domluven příspěvek do zpravodaje na pokračování, 
kdy si připomeneme 500. výročí od úmrtí Viléma z Pernštejna. Jeho rod výrazně poznamenal 
rozvoj velké části našeho kraje a aspiroval i na královskou korunu. 

 

− Upozornění na poškození desky u pomníku T. G. Masaryka na náměstí Čs. Legií, pamětní deska 
byla nevhodně upevněna. Jednání s vedoucím oddělení kultury M. Karasem a poté z OMI 
s M. Sigmundovou. Přeposlána objednávka ÚMO k opravě desky. 

 

Dne 7. 4. 2021 

− Krajská hospodářská komora – online, dotace. 
 

− Vyjednán text do zpravodaje - historie synagogy – Mgr. Renata Růžičková (Státní archív Pardubice). 
 

Dne 8. 4. 2021 

− Účast na zasedání senátu Krajského soudu. 
 

− Upozornění zpracovatele zpravodaje – dát do tiráže zpravodaje dát jeho číslo z registru 
ministerstva kultury. 

 

− Účast na Komisi pro urbanismus a architekturu-online:  

 výstavba Terminálu B, dnešní autobusové nádraží v dohledné době skončí. Vzhledem k tomu 
radní připravují výstavbu Terminálu B, který bude stát nedaleko vlakového nádraží. Terminál B 
by měl vyřešit problém regionální dopravy ve městě a zajistit lepší propojení autobusové a 
železniční dopravy, a to včetně návaznosti na MHD. 

 Domov pro seniory ve Štrossově ul., místo: areál Veterinární kliniky Pardubice 
(na toto téma dílčí komunikace se zastupiteli). 

 

Dne 9. 4. 2021 

− Podnět p. Bulvy, konkrétní dotaz směřoval na hřiště ve vnitrobloku Palackého - vjezd z ulice 
Hlaváčova v Pardubicích. Dle názoru je vizuální stav tohoto dětského hřiště výrazně zanedbaný a 
neudržovaný. 
Závěr: naplánováno místní šetření, které bylo provedeno v následné pondělí 

 

− On-line setkání s ministryní pro místní rozvoj Ing. Klárou Dostálovou, téma: komunikace k novému 

stavebnímu zákonu. 
 

Dne 12. 4. 2021 

− 52. schůze RMO Pce I 
 Prezentace záměru umístění Z-box (Jan Chaloupka, obchodní zástupce Z-box) 
 Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
 Vyjádření k PD pro územního řízení stavby „Metropolitní optická síť – Automatické mlýny“ 
 Vyjádření k projektové dokumentaci - stavební úpravy interiéru restaurace Caffetteria na třídě 

Míru č. p. 450 
 Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba rodinného domu 

v Labské ulici“ na p. č. 471 k. ú. Pardubice 
 Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Vodovodní přípojka pro RD Pardubice, Labská č. p. 

1814“ 
 Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby „Pardubice, ul. JUDr. 

Krpaty – kanalizace a vodovod 1. etapa“ 



 Vyjádření k záměru uložení teplovodního potrubí - tepelná přípojka pro novostavbu domova pro 
seniory ve Štrossově ulici 

 Přemístění 3 ks kontejnerů na separovaný sběr na chodník vedle č. p. 1073 Wintrova 
a vybudování kontejnerového stání 

 Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 
 Návrh na stanovení aktualizace záplavového území významného vodního toku Chrudimka 
 Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 21. 4. 2021 
 Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
 Diskuse 

− Osobní šetření na hřišti ve vnitrobloku Palackého - vjezd z ulice Hlaváčova v Pardubicích, byla 
pořízena fotodokumentace na místě. Pokud jde o pořádek neshledala jsem větších problémů (jen 
kačírek je poházen kolem zasíťovaného hřiště). Na požádání bylo zkontrolováno hřiště ještě 
zastupitelem F. Sedlákem. Předložíme do Komise pro spolupráci rozvoje, investice - vybavenost 
s možným doplněním o hrací prvky aj. 

 

Dne 13. 4. 2021 

− Porada se zaměstnanci ÚMO Pce I 
 

− Podnět od M. Svobody, o možnosti opravit vnitroblok ulic Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická, 
Bezdíčkova v našem městském obvodě. Citace: „…jde o veřejnou plochou, přes kterou vedou i dva 
chodníčky. V minulosti na něm bylo fotbalové „hřiště“ a jeho památky tam jsou vidět dodnes. Jako 
obyvatel této lokality bych rád tento prostor využíval na trávení volného času. Renovace 
fotbalového hřiště, vybudovaní antukového hřiště (nohejbal, volejbal, tenis…) nebo zřízení ohniště 
by tomuto vnitrobloku slušelo, když po Vás nebudu chtít celkovou opravu“. 
Závěr: náhledem do katastru tento pozemek nepatří městu, ale jde o soukromé pozemky, budeme 
dále komunikovat. 

 

− Žádost zastupitele F. Sedláka o zařazení bodu „Jasan Pardubice“ na jednání ZMO Pce I. 
 

Dne 14. 4. 2021 

− Série webinářů online z Dotační poradny, hostitel Ing. Petra Macková Hrochová, předsedkyně 
Komory dotačních poradců. Jde o praktický online seminář, ve kterém se společně probíraly dotační 
možnosti pro naše město – dotace na sportoviště, cyklostezky, komunikace a chodníky. 

 

− Předání stavby workoutového hřiště v Parku Na Špici, rozhovory pro VČ televizi a Český rozhlas. 
 

Dne 15. 4. 2021 

− Stížnost od p. Jana S. na stavební činnost - Bytový dům Prokopka.  
Odpověď: znečištění prostor povolených záborů bylo po ukončení odstraněno. Vzhledem 
ke klimatickým podmínkám nebyly plně dokončeny úpravy povrchů, které byly pouze uvedeny do 
provizorního pochůzného stavu. Konečná úprava bude provedena nejpozději k 30. 4. 2021. Na 
parkovacích místech, kde probíhaly výkopové práce, bude též obnoveno vodorovné dopravní 
značení. Stejně tak bude postupováno i v konečné úpravě zeleně po provedených výkopech 
(urovnání terénu, osetí travním semenem). 
Realizace samotné stavby „Bytového domu Prokopka Pardubice“: „Celý proces výstavby bude 
organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení pohody bydlení, a to v denní 
i v noční době. Stavební práce musí být prováděny, tak aby obyvatelé blízkých staveb byli minimálně 
rušeny zejména hlučností a prašností“.  Dále jsou uloženy povinnosti, jako např. případné znečištění 
musí být neprodleně odstraněno, zhotovitel zajistí za tímto účelem pravidelné čistění pozemních 
komunikací“. 
Podmínky jsou součástí stavebního povolení a kontrola jejich dodržování je v kompetenci 
Stavebního úřadu magistrátu, který předmětné povolení  vydal. Doporučeno obrátit se přímo 
na paní Paulišovou, email: marketa.paulisova@mmp.cz (citace z odpovědi z odboru dopravy…). 



Dne 16. 4. 2021 

− Vypracování plánu na promenádní koncerty v Bubeníkových sadech. 
 

− Jednání s 1. CK Pardubice, je to cyklistický klub, který vznikl v roce 2020, a jeho hlavní činností je 
pořádání soutěží, závodů a také soustředěním se na mládežnickou silniční cyklistiku v regionu 
Východních Čech. 
Josef Říha (předseda) má více než 6. leté zkušenosti s pořádáním závodů (instruktor lyžování, trenér 
cyklistiky, instruktor plavání), Vladimír Berka (místopředseda) - bývalý úspěšný cyklistický závodník, 
trenér, mechanik reprezentace a aktuálně týmu TOPFOREX LAPIERRE 
Více na:www.ckpardubice.cz 

 

Dne 19. 4. 2021 

−  Jednání komise pro dopravu, Pavel Bureš. odbor dopravy MmP 

Program: 
 Návrh ke schválení nových podmínek pro provoz elektrických koloběžek na území města 

Pardubice. 

 Předložení zpracované studie, která má tři části samostatných úseků a jejich řešení: 

• přecházení u Kubíka přes ul. Štrossova, který si vyžádá stavební úpravy spojené 
s vybudováním ochranného dopravního ostrůvku, jenž vydefinuje stavební úpravy spojené 
s vydáním ÚR + SP. Úprava přecházení se týká i sekundárně i přiléhajících větví v křižovatce, 
u kterých kde o to, aby byla zvýšena bezpečnost pěších v rámci přecházení s osazením 
slepeckých prvků, zkrácení délek přecházení a vymezení nárožích křižovatek pomocí 
ochranného zábradlí, 

• omezení parkování v blízkosti křižovatky s ulicí Sakařova, na které budou osazeny dopravní 
značky zakazující stání v blízkosti křižovatky s ulicí Gebauerova, které spočívá s instalací SDZ 
a vymezení VDZ a to na základě stanovení úpravy provozu na PK. To vše umožní lepšímu 
rozhledu pro napojení na ulici Sakařovu pro řidiče směřující od školy, 

• nová BUS zastávka u kostela ve směru centrum, jenž by nově řešila stavební úpravu 
nástupiště po pravé straně v plnohodnotném zálivu s tím, že bude nutné rozšíření pomocí 
stavebních prací protější hrany jízdního pruhu směrem k parkovišti, jenž vydefinuje 
stavební úpravy spojené s vydáním ÚR + SP. Dle studie vyplývá i potřeba přesunu 
podporných bodů vrchního trakčního vedení MHD. 
 

Dne 20. 4. 2021 

− Jednání o koncesi na Park Na Špici. 

− Komise pro reklamu a pozemky 
 

Dne 21. 4. 2021 

− ZMO 
 

 
 
 
Dne 19. 4. 2021 
Zaznamenala: Bc. Alena Stehnová, starostka MO Pardubice I 
 

 
  



 
  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 13. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  21. 4. 2021          Číslo zprávy: 2 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová, starostka 

 
Prezentace Ing. Langrové – „Bytový komplex“ 

 
 
 
 
 
 
  



  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 13. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  21. 4. 2021          Číslo zprávy: 3 

Předkladatel:  Ing. Dominik Bečka 

Zpracoval:  Pavlína Stuchlíková, Kontrolní výbor 

Projednáno:  Kontrolní výbor dne 7. 4. 2021 

 
Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání kontrolního 
výboru dne 7. 4. 2021. 
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.10 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z, 73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z 
3.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 88Z, 90Z, 91Z 
 
Důvodová zpráva: 

AD 2. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V EVIDENCI USNESENÍ: 

Usnesení č. 30 Z   3/3/19   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 členy 
zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech v roce 2018: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaedDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
MUDr. Tomáš Sýkora   Kč    400,- 
Ing. Ivan Herynk    Kč    400,- 
Michal Pilař    Kč    800,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká   Kč   800,- 
Ing. Přemysl Kunt   Kč   800,- 
René Živný    Kč   600,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš   Kč   200,- 
Mgr. Martin Kubrycht   Kč   600,- 



Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová   Kč   400,- 
František Miláček    Kč   600,- 
Pavel Nevečeřal    Kč   400,- 

        Z: Bc. Petr Víšek – ved. OE 
        T: 30. 06. 2019 
Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě. 
 
 

Usnesení č. 41 Z   5/09/19    (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
pověřuje starostku 
a) k jednání, které povede k vymístění kontejnerů na tříděný odpad a kontejneru na objemný 

odpad z prostoru Bělobranského náměstí, 
b) k jednání, které povede ke zprovoznění pumpy na Bělobranském náměstí, 
c) k jednání, které povede k úpravě organizace prostoru Bělobranského náměstí tak, aby jeho 
část byla využitelná pro pobyt (lavička, předzahrádka atp.). 

 
 

Usnesení č. 73Z   10/09/20 

Hlasování:  
Pro: 10 D. Bečka, O. Šebek, V. Martinec, P. Dospěl, J. Kotyk, J. Lejhanec, F. Sedlák, 

J. Čáslavka, O. Beran, R. Harmat 
Proti:  0 
Zdrž.  5 M. Hubálková, J. Menšík, M. Drenko, A. Stehnová, I. Dolečková 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
u k l á d á 
Radě MO Pardubice I nezahájit investiční akci „PD úpravy přízemí budovy U Divadla 828 + 
realizace“, nebude-li zajištěno alespoň 50% spolufinancování z rozpočtu Statutárního města 
Pardubice. 
 
 

Usnesení č. 83Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
1.   s c h v a l u j e 

návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkou, že bude do konce roku 2020 
schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2021. 

2.   s c h v a l u j e 
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 min. ve výši 1,5 % příjmů MO. 

3.   s v ě ř u j e 
dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO 
Pardubice I s účinností od 1. 1. 2021 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 
Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol 
včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. 200.000,00 pro 
jednotlivý přesun finančních prostředků. 

4.   b e r e   n a   v ě d o m í,  
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 do konce 
roku 2020, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období 
(tj. od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021) chovat 
jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria. 



5.   s c h v a l u j e, 
v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 příp. neschválení rozpočtu 
statutárního města Pardubice na rok 2021 rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2021 
do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkami uvedenými v důvodové 
zprávě. 

6.   s o u h l a s í 
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 – 2024 a ukládá 
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

 
 
Usnesení č. 84Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle předloženého návrhu: 

                            Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021
                                                                      Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2020 100 000,00

Zálohový příděl v roce 2021 622 000,00

Úroky z účtu 1 000,00

Zdroje celkem: 723 000,00

Příspěvek na reprezentaci 140 000,00

Příspěvek na stravování 400 000,00

Dary při významných životních situacích 25 000,00

Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 40 000,00

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu 30 000,00

Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 60 000,00

Poplatky z účtu 3 000,00

Rezerva 25 000,00

Výdaje celkem: 723 000,00

Zdroje - výdaje = 0,00

ZDROJE

VÝDAJE

 
 
 
Usnesení č. 87Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice I na rok 2021 s výjimkou bodu 3 odstavce 
2021Q3. 
 
 
Usnesení č. 89Z   12/02/21   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
odměny členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období 2018 až 
2022 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2020: 

Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 
Ing. Alfréd Mede   Kč    800,- 
Ing. Vít Vavřina   Kč 1 400,- 
Michal Pilař    Kč        0,- 
Ing. Ivan Herynk   Kč        0,-(dlouhodobě nemocen) 
Jan Franc    Kč 1 000,- 



Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Kollert David     Kč        0,- 
Holub Marek     Kč        0,- 
Jeništová Marie    Kč    400,- 
Živný René     Kč    400,- 
Huráň Jiří     Kč    400,- 

Finanční výbor 
Ing. Prokopová Alexandra  Kč        0,- 
Mgr. Kubrycht Martin   Kč    600,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová  Kč    600,- 
Michal Pilař    Kč    200,- 
Pavel Nevečeřal   Kč    400,- 
        Z: Pavlína Fraňková, KÚ 
        T: 30. 06. 2021 
 
 
AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z EVIDENCE USNESENÍ: 

Usnesení č. 88Z   12/02/21   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 
Usnesení č. 90Z   12/02/21      (pro 12, proti 1 (F. Sedlák), zdrž. 1 (J. Kotyk)) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s navrhovanou změnou obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
Usnesení č. 91Z   12/02/21         (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.9 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v dlouhodobé evidenci  

usnesení č.: 85Z 
3.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z, 73Z, 83Z, 84Z, 87Z 
4.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 53Z, 54Z, 58Z, 80Z, 81Z, 82Z, 86Z 
 
 


