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Úřad městského obvodu
Pardubice I

číslo: 23
říjen 2008

Vážení spoluobčané,

dnešní podzim prožijeme opět ve 
znamení volební kampaně, tentokrát  
budeme volit krajské zastupitelstvo. 
V některých částech Pardubického 
kraje probíhají souběžně volby i do 
Senátu, našeho města se však ne-

týkají. Proto část našeho Zpravodaje věnujeme volbám. Tak 
jako před každými volbami jsme pro Vás připravili seznam vo-
lebních míst, abyste přesně věděli, kam se máte 17. nebo 18. 
října dostavit. Dovolte mi poděkovat nejen těm, kteří jste se 
rozhodli nám pomoci ve volebních komisích, ale i těm, kteří 
přijdete k volbám a budete rozhodovat o tom, kdo povede kraj 
v příštích čtyřech letech. I když je obtížné nevnímat politiku 
„těch nahoře“, nás musí zajímat hlavně to, co se udělalo nové-
ho v našem městě a v našem kraji.
Od jara jsme pro Vás každou středu pořádali koncerty decho-
vé hudby v Bubeníkových sadech. Věřím, že jsme připravili 
pěkné oddechové chvíle Vám všem, kteří jste naše koncer-

ty pravidelně navštěvovali. Poslední koncert se konal začát-
kem října a i když je do vánoc ještě daleko, chceme Vás už 
dnes pozvat na další, tentokrát předvánoční koncerty, které 
každoročně pořádáme pod osvětleným stromem před VČD ve 
dnech 16. až 19. prosince, vždy od 17:00 do 18:00 h. Opět 
bude vyhrávat  Živaňanka - tentokrát si s hudebníky budete 
zpívat vánoční koledy.
Koncem září jsme „předali staveniště“ pro další etapu pře-
stavby sídliště Karla IV. O přidělené dotaci sice víme již ně-
kolik měsíců, se stavbou se však nemohlo začít dříve, dokud 
z Prahy nepřišlo „Rozhodnutí o přidělení dotace“. Každý den 
očekáváme ještě zprávu o dotaci na další akci, tentokrát na 
sídlišti Dašická. V obou případech věřím, že zima nastoupí 
tak, abychom obě rekonstrukce ještě letos zvládli. Z dalších, 
na letošní rok naplánovaných akcí, byl dokončen vnitroblok 
ulic Sezemická a Ve Lhotkách, na jaro příštího roku jsme odlo-
žili vybudování chodníku z ulice Labské k zámku.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
PARDUBICKÉHO KRAJE 2008(za období červenec až září 2008)

96 let
Marie Brdičková
95 let
Marie Pospíšilová, Marie Jedličková
90 let
Vladimír Kalík, Ludmila Peřinová, Marie Přibíková, Marie Lautnerová, 
Marie Turková, Zdeňka Srdinková, Milada Mečířová
85 let
Věra Pětioká, Vladimír Kudláček, Jiří Synáček, Marta Hrdličková, Mi-
loslava Funková, Vlasta Kudrnková, Ludmila Danihelová, Jan Coufal, 
Miroslav Vašta, Marta Kábová, Miluška Freiová, Věra Zástěrová, Ma-
rie Jarešová, Adéla Vlasatíková, Olga Čápová, Václav Zavřel, Vlasta 
Zemanová, Josef Obr, Jiří Bednář, Emilie Pittnerová, Jaroslav Pátek, 
Blanka Jahodová, Eliška Štěpánová
80 let
Gerhard Hanisch, Jaromír Růžička, Ladislav Malý, Anna Klučiaro-
vá, Alenka Krkonošková, Bedřich Ouřecký, Karel Foltin, Ludmila 
Matějková, Josef Sluka, Zdeněk Pajl, Miroslav Leuchter, Vladislav 
Koryčínský, Miroslav Šlechta, Věra Zahradníková, Josef Kopecký, 
Růžena Široká, Věra Umbraunová, Rudolf Dostál, Ludvík Kmoníček, 
Eva Topková, Karel Koza, Eliška Marková, Bohuslav Smetana, Marie 
Hušková, Věra Horčicová, Františka Šáravcová, Jaroslav Deml, Anna 
Šárková, Růžena Tesařová, Anastasie Walterová, Arnošt Flídr, Zde-
nek Kašpar, Růžena Urbanová, Vlasta Pátková, Jaroslav Mejvald, 
Věra Ripplová, Marie Hošková, Věra Kyllarová

Volby do Zastupitelstva  Pardubického kraje se konají: 
v pátek 17. října 2008 od 14:00 do 22:00 hod 
a v sobotu 18. října 2008 od 8:00 do 14:00 hod. 

-	 volební	místnosti	zůstávají	stejné,	jako	v	předchozích	vol-
bách.	Úplný	seznam	čísel	popisných	v	Městském	obvodě	Par-
dubice	I	a	příslušných	volebních	místností	je	přílohou	tohoto	
vydání	zpravodaje.	Příslušnost	k	volebnímu	okrsku	si	případ-
ně	můžete	ověřit	na	tel.:	466	046	007

-	 voličem	je	každý	občan	České	republiky,	který	nejpozději	
ve	 druhý	 den	 voleb	 (18.	 10.	 2008)	 dosáhne	 věku	 18	 let	 a	 je	
přihlášen	k	trvalému	pobytu	na	území	Pardubického	kraje

-	 u	těchto	voleb	nejsou	„voličské	průkazy“	–	volič	může	volit	
pouze	ve	svém	„domovském“	volebním	okrsku	dle	místa	trva-
lého pobytu

-	 voličům	 budou	 dodány	 nejpozději	 3	 dny	 před	 započetím	
konání	 voleb	 hlasovací	 lístky.	 V	 případě	 např.	 ztráty	 hlaso-
vacích	 lístků	 	má	občan	právo	obdržet	nové	 lístky	přímo	ve	
volební místnosti

-	 volič	může	požádat	do	17.	října	2008	do	13:00	hod	ze	závaž-
ných,	zejména	zdravotních,	důvodů	náš	úřad	na	tel.	466046007	
o	povolení	hlasovat	mimo	volební	místnost	(v	den	voleb	je	tře-
ba	žádat	okrskovou	volební	komisi)	
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Prostřednictvím našeho zpravodaje Vás chceme sezná-
mit se situací na úseku přenosných reklamních zařízení 
a stojanů na jízdní kola, umísťovaných na veřejném pro-
stranství, zejména v centru města Pardubic.
Hlavním důvodem je skutečnost, že na veřejných pro-
stranstvích, zejména na místních komunikacích -  chodní-
cích, je rok od roku umísťováno stále více těchto malých 
přenosných reklam.  Na většinu z nich je vydáno povo-
lení, ve kterém jsou stanoveny podmínky jejich umístění 
tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost provozu 
na těchto komunikacích. Tyto reklamy jsou sice řádně po-
volené, ale jejich vlastníci bohužel nedodržují stanovené 
podmínky jejich konkrétního umístění. Reklamy  „staví“ 
zcela podle své potřeby a bez ohledu na smluvní pod-
mínky, mnohdy na zcela nevhodná místa. Problémy nám 
tak způsobují někteří podnikatelé, kteří postaví svoji re-
klamní tabuli tam,  kam je zrovna napadne, bez ohledu 
na dostatečnou šíři chodníku a hustotu provozu. Třetím 
nezanedbatelným problémem je estetický vzhled těchto 
reklamních zařízení, které by měly být velikostně přibliž-
ně stejné – typu „A“ a měly by  upozornit kolemjdoucí na 
danou provozovnu nebo nabízený sortiment. Často však 
bohužel vidíme na hlavních třídách města také neudržo-
vané reklamní stojany, jejichž vzhled je spíše odpuzující, 
než aby někoho zaujal. Dalším nešvarem pak jsou ob-
skurní tvary některých reklamních zařízení, které se tak 
do města vůbec nehodí.

Tuto současnou situaci se snažíme již několik let změnit, 
ale výsledek je zatím stále nedostačující. Připravujeme 
některá opatření, která by měla zajistit, aby na rušných 
ulicích města byly pouze povolené reklamy a pouze na 
místech, která ve spolupráci s Policií ČR jsou pro tento 
účel zvolena z hlediska bezpečnosti dopravního provo-
zu. Domníváme se, že pravidelné kontroly umístěných 
reklamních zařízení a stojanů na kola, následné finanční 
postihy vlastníků v případě jejich umístění bez povolení 
a schválení vzhledu reklam ještě před vydáním povole-
ní zlepší nejen úroveň  reklamních zařízení, ale hlavně 
docílí umísťování reklam na místech, kde nebudou tvořit 
překážku chodeckého provozu.
Umístění přenosného reklamního zařízení či stojanu na 
kola je zvláštním užíváním místní komunikace a musí 
být povoleno v souladu se zákonem č. 13/1997., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Žádosti vyřizuje na Úřadu městského obvodu Pardubice 
I náš odbor dopravy a životního prostředí. Příslušné pra-
covnice silničního správního úřadu  každému zájemci rádi 
poradí s vyplněním žádosti i umístěním jeho reklamního 
zařízení nebo stojanu na kola na vhodné místo tak, aby 
nedocházelo k porušování platných předpisů ani bezpeč-
nosti provozu. 

Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pardubice I

PROBLEMATIKA PŘENOSNÝCH REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ V CENTRU PARDUBIC

PROČ JSOU ODPADKOVÉ KOŠE NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH STÁLE PŘEPLNĚNÉ?

Jedná se celkem o pravidelné dotazy  občanů, kterým se 
nelíbí, že do většiny odpadkových košů  v centru měs-
ta nemají možnost odhodit ani kousek papíru, protože 
jsou ucpané igelitovými taškami s odpadem a další tašky 
nebo papírové krabice jsou narovnané vedle košů. Stě-
žující celkem oprávněně požadují častější odvoz odpadu 
z těchto košů a zajištění nápravy tak, aby koše sloužily 
svému účelu.
Je třeba zde napsat, že se touto problematikou zabývá-
me téměř neustále. Bohužel, zatím se nám nepodařilo 
přesvědčit některé naše podnikatele, že  odpad z jejich 
provozoven nepatří do odpadkových košů, ale že jsou po-
vinni zajistit si likvidaci odpadu na vlastní náklady. Firma, 
která zajišťuje pro město výsyp odpadkových košů nemá 
za povinnost likvidovat černé skládky vedle košů, vytvoře-
né podnikavými „šetřily“! Městskému obvodu se díky nim 
zvyšují náklady na jejich odstranění a jsou to zbytečně vy-
naložené peníze, který mohly být použity k jinému účelu. 
Znovu bychom proto chtěli připomenout, že je třeba na-
kládat s odpady z jednotlivých provozoven v souladu s 
příslušným zákonem. V opačném  případě budeme nu-
ceni přikročit k sankcím a dalším opatřením, vedoucím k 
nápravě. Vyplývá z toho, že zbavit se odpadů z podnikání 
obkládáním odpadkových košů igelitovými taškami a kra-
bicemi s odpadem rozhodně nevede ke snižování nákladů 

z podnikání. Sankce za černé skládky jsou totiž podstatně 
vyšší, než samotné náklady na likvidaci odpadů.
Pro názornost jsme zadokumentovali jeden případ – na 
chodníku u zadní strany interhotelu Labe se v poslední 
době stal odpadkový koš a jeho okolí místem pro pravi-
delné černé skládky. A podotýkáme, že uvedený snímek 
ještě neukazuje tu nejhorší variantu!

Odbor dopravy a životního prostředí
Úřadu městského obvodu Pardubice I
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Český rybářský svaz (dále ČRS) patří  
v současnosti mezi největší zájmová  
sdružení v ČR. Sdružuje kolem 330 
000 členů organizovaných v místních 
organizacích, které jsou sdruženy do 
7 územních svazů. Lovem ryb na udici 
se organizovaně zabývají 3 % populace 

ČR. Každý čtvrtý kilogram u nás zkonzu-
movaných sladkovodních ryb  pochází  
z odlovu na udici. Každoročně se z rybář-
ských revírů ČRS uloví 3 000 tun různých 
druhů ryb. 
Posláním Svazu je zejména vykonávat 
rybářské právo v souladu se zákonem 
o rybářství. Dále chovat, chránit a lo-
vit ryby, chovat a lovit vodní organismy, 
ochraňovat jejich život i životní prostředí, 
všeobecně pak působit v zájmu ochrany 
přírody a životního prostředí, s čímž sa-
mozřejmě souvisí řada dalších aktivit..
V Pardubicích působí  organizace ČRS  
Na Vrtálně 78. Dospělých členů organi-
zuje 3 000, mládeže 150 a cca 300 dětí. 
Všichni členové se sdružují v celkem 
šesti obvodech.
Historie rybářského spolku v Pardubicích 
byla započata již v  roce 1899, vhodné 
přírodní podmínky k rybolovu však okolí 
Pardubic skýtalo již od nepaměti. Výhod-
ná poloha – na soutoku 2 významných 
řek a krajina kolem nich plná přírodou 
vytvořených tůní byla doslova předurče-
na pro rybářskou tradici. Významný roz-
voj rybářství v tomto kraji zaznamenalo 
období pana Viléma z Pernštejna, který 
panství koupil r. 1490 od pánů Jiříka Par-
dubského a Jeníka z Mečna. Tehdy pan 
Vilém sestoupil z Hory Kunětické do sta-
robylého hradu Arnoštova, který si vybral 
za sídlo svého rodu. Vynaložil mnoho 

peněz na obnovu původní stavby, kterou 
opevnil využitím vodních toků, k tomu 
účelu upravené. Budoval rozsáhlé ryb-
niční hospodářství při ústí řeky Arklebovy, 
nynějším toku Loučné. Nechal vybudovat 
rybářům dobře známý Počápelský splav, 
odkud vedl stálou vodu Loučné Sezemic-

kou struhou (dnešní Hal-
dou), podél Labe, v Úzkém 
na pozemky Bukovinské. 
Stavba Sezemické strou-
hy (Haldy) byla započata 
roku 1495 a byla ryta zkus-
mo v délce 7 km. Řečiště 
se dostatečně naváželo  
a břeh, někdy protržený, se 
znovu tužil a po vyrovnání 
toku opět a opět zvyšoval. 
Po častých opravách tekla 
voda k Pardubicům již roku 

1501. Z Haldy se část proudu oddělova-
la na panské Haltýře (dnešní rybochov-
né zařízení) a zbytek tekl podél stavu  
v starém loži Říčky, která od těch dob až 
podnes slouží za jalový odpad.
Pardubické revíry patří k jedněm z nejna-
vštěvovanějších v rámci ČRS. Na těch-
to revírech je ročně evidováno zhruba  
55 000 docházek, během kterých se uloví 
zhruba 16 349 ks ryb (což obnáší cca 34 
tun). Mezi nejčastější  úlovky našich ry-
bářů patří kapr, cejn, lín, štika a sumec.
Důležitá je též ochrana rybářských revírů, 
která je zabezpečována rybářskou stráží. 
Do budoucna se uvažuje o plné profesi-
onalizaci členů rybářské stráže tak, aby 
bylo docíleno nejen dodržování řádného 
výkonu rybářského práva, ale i pořádku 
kolem sportovních revíru.
Sportovní rybolov je v současné uspě-
chané době chápán jako příjemná forma 
aktivního odpočinku člověka v úzkém 
kontaktu s přírodou. Členem ČRS MO 
Pardubice se může stát každý, kdo má 
vztah k rybařině (sportovnímu lovu ryb)  
a započal povinnou školní docházku.
Zaujal-li Vás tento článek a máte-li zájem 
se více dovědět o ČRS, můžete navštívit  
internetové stránky pardubických rybářů 
na www.rybaripce.cz.

S rybářským pozdravem „Petrův zdar“
Ing. Petra Dvořáková MO ČRS Pardubice

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE PARDUBICE 
ANEB KDO JSOU PARDUBIČTÍ RYBÁŘI

Nejsem si tím zcela jist, ale 
řekl bych, že nebude v Čes-
ku mnoho měst, ve kterých 
se obyvatelé, kteří žijí v sa-
mém centru, mohou na úze-
mí svého obvodu oddávat 
rybářské vášni. Pardubice 
mezi taková města patří. 
Prozíravostí pánů z Pern-
štejna a pílí současných ry-
bářů, členů Českého rybář-
ského svazu, můžeme být 
svědky tohoto malého zá-
zraku. Od rušné třídy, kde to 
žije opravdovým městským 
životem, z místa plného ka-
váren, butiků a prodejen mo-
bilních telefonů je to na po-
klidnou oázu na břehu řeky 
doslova pár kroků. To, že se 
zde ryby skutečně loví, jak 
se můžeme dočíst na jiném 
místě tohoto zpravodaje, je 
důkazem nejen o urbanistic-
ké neotřelosti našeho města, 
ale také o tom, že si doká-
žeme této zkutečnosti vážit. 
Důkazem toho jsou i ohlasy 
občanů, kteří poukazují na 
poškozování životního pro-
středí tvorbou černých sklá-
dek v centru města. Ano,  
i chodníky jsou totiž život-
ním prostředím a  i zde se 
lze chovat ekologicky. Neu-
stále přežívaný nešvar mít 
pořádek jen „na svém“ a co 
je venku, jde již mimo mne, 
je zdá se nevykořenitelný.  
Vzorem nám přitom přitom 
mohou být právě pardubičtí 
rybáři, kteří se sami otevře-
ně hlásí k ochraně přírody. 
Řeka, kterou chrání, ta totiž 
patří všem úplně stejně jako 
chodník. Říká se, že rybáři 
jsou tiší blázni. V porovnání 
s lidmi, kteří jsou schopni  
v centru města vytvořit čer-
nou skládku mi však přijdou 
jako ti nejrozumnější z nás.

SLOUPEK 
REDAKTORA
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     Tuto otázku jsme si položili po obdržení dalšího ano-
nymního dopisu občanů našeho obvodu na již neúnos-
nou situaci v části ulice Na Okrouhlíku, kde shodou ná-
hod bydlí ve svých rodinných domcích těsně vedle sebe 
několik občanů, kteří na svých pozemcích shromažďují 
různorodý odpad. Pohled z veřejného prostranství „za 
plot“ těchto domků není právě příjemný, ale daleko horší 
je skutečnost, že v jejich okolí jsou další rodinné domky, 
jejichž obyvatelé si na svých pozemcích udržují pořádek 
a nepotřebné odpady odvážejí na skládky. Zvláštní cho-
vání několika jedinců, kterým je naprosto jedno v jakém 
prostředí žijí, tak velmi nepříjemně zhoršuje vzájemné 
soužití ve jmenované ulici.
    Pod skládkami všeho možného jsou přitom vytvořeny 
podmínky pro život hlodavců, kteří se velmi rychle množí 
a obtěžují celé okolí. Z uvedených míst se zejména v let-
ním období šíří velmi nepříjemný zápach. Na tento stav 
neupozorňují jen obyvatelé ulice, ale i kolemjdoucí, kte-
ří jsou překvapeni, že v centru stotisícového krajského 
města v jednadvacátém století je něco takového vůbec 
možné. Bohužel  tomu tak je. Někteří jednotlivci jdou ješ-
tě dál a odpady hromadí v garáži nebo dokonce přímo 
ve svém obydlí.

    Rádi bychom zdejším obyvatelům pomohli, ale sou-
časná legislativa neumožňuje řešení takovýchto situa-
cí. Na naše písemná upozornění tito občané nereagují  
a tento neutěšený stav nijak řešit dobrovolně nehodlají.
    Neustali jsme však v naší snaze pomoci tuto situaci 
řešit a obrátili jsme se se žádostí o pomoc na Krajskou 
hygienickou stanici v Pardubicích a Hasičský záchranný 
sbor v Pardubicích. Přemnožení hlodavci totiž mohou  
šířit i různé choroby a při skladování papírových od-
padů v objektech hrozí nebezpečí vzniku požáru. Ani 
tyto organizace však nemohou preventivně zasáhnout  
a nařídit nápravu. Jedinou možností pro okolní občany 
je využití  ustanovení Občanského zákoníku a v souladu  
s § 127 podat stížnost na nepřiměřené obtěžování sou-
sedy. V občanskoprávním řízení pak bude rozhodovat 
příslušný soud.

Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pardubice I

NOVÍ PREDÁTOŘI V CENTRU MĚSTA


