
Slovo starosty městského obvodu Pardubice V 
 

Vážení sousedé, 
 
vítám Vás v roce 2009, který bude jistě pro nás všechny nejen trochu náročnější, ale snad i 
trochu radostný. Náročnější vzhledem k ekonomické krizi, radostnější pro drobné lidské a 
rodinné radosti, se kterými nemá krize nic společného a které si jistě v rodinném kruhu 
užíváte.  
Ale hlavně Vás chci informovat, co se nám podařilo, co ne, jaké akce připravujeme a co že 
nás to v roce 2009 ještě celkově čeká. 
Tak převážně jsme stihli do konce roku 2008 podat ucelenou žádost o dotace z EU na 
regeneraci domů a přilehlých prostor. Žádost byla koncepčně připravena a schválena 
zastupitelstvy obvodu i města Pardubice, což bylo podmínkou pro získání dotace. Pokud se 
vše podaří, mohli bychom získat až 11 mil. eur, nejen na rekonstrukce vnitrobloků, ale i na 
jednotlivé soukromé domy na Dukle a Višňovce. Výsledek se dozvíme co nejdříve. 
V loňském roce se také podařilo zrekonstruovat a zhumanizovat Benešovo náměstí a přilehlé 
okolí a v těchto pracích budeme i nadále pokračovat. 
Byla také dokončena rekonstrukce hloubkových kanalizací v rámci projektu Labe - Loučná a 
letos nám zbývá dodělat ještě ulice Pichlova a Jilemnického. S tím jsou také spojeny 
rekonstrukce povrchů dle projektů, kde bychom měli také řešit i parkovací místa. Jsou s tím 
spojeny určité problémy s kácením zeleně (viz článek na jiném místě), ale domnívám se, že 
problémy budou vyřešeny ku prospěchu věci. Další opravy a rekonstrukce připravujeme již 
z vlastních prostředků, které by měly být směřovány na řešení situace kolem pavlačového 
domu v ulici Na Záboří, kde bychom chtěli zrekonstruovat chodníky a plochu před domem. 
Vzniknou zde i další parkovací místa. Druhou etapou potom bude oprava komunikace před a 
uvnitř přilehlých garáží. Jednou z připravovaných akcí letos, by pak mělo být vybudování 
nových parkovacích míst v souběžné ulici Michlova. Další rekonstrukce budou následovat, 
oprava chodníku u autobusové zastávky u KD Paramo Dukla, oprava komunikace k domu 
v Gorkého ulici, či oprava komunikace na Višňovce. Akcí je naplánováno více a budeme 
vybírat podle připravenosti k realizaci. 
V letošním roce bude realizována další etapa regenerace zeleně a to podle požadavků občanů 
a připravených plánů. V současné době je připraveno výběrové řízení na seč trávy a údržbu 
zeleně v obvodu. Ten je rozdělen na čtyři části, z nichž jednu budeme realizovat vlastními 
silami (Višňovka) a tři jsou zařazeny do soutěže. Je obesláno 17 firem, které se touto 
problematikou zabývají. 
Letos jsme také slavnostně otevřeli dvě nová dětská hřiště a tak doufáme, že z nich budou mít 
děti na Višňovce radost. Pokračujeme také v rekonstrukci dětského hřiště na dopravním hřišti 
v lesoparku. 
Úzce také letos budeme spolupracovat s městskou policií, která by se měla zaměřit na skrytá 
zákoutí, kde se shromažďují bezdomovci a nepřizpůsobiví občané. 
Nově jsme také ve spolupráci s městskou policií osadili měřiče rychlosti projíždějících 
vozidel, a to ve vybraných ulicích obvodu. Měřiče jsou tři a budou se mobilně přemísťovat 
tam, kde bude třeba. Prozatím je jeden v Dražkovicích, druhý v ul. Svobody a třetí v Lexově 
ulici. 
 
Jaroslav Kňava 
 
 
 
 



Blíží se volby do Evropského parlamentu 
Pro blížící se volby do Evropského parlamentu, se jako členové okrskových volebních komisí 
nejmenovaných politickou stranou, můžete hlásit na našem úřadě a to konkrétně u Petry 
Mervartové, popřípadě v podatelně úřadu. Termín voleb je 5. – 6. června 2009. Jako členové 
okrskové volební komise se budete muset zúčastnit školení členů komisí. Přihlásit se mohou 
osoby starší 18 let. Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 466301272. 
 

O čem jednaly orgány městského obvodu  
   Od posledního vydaného čísla „Pětky“ v prosinci 2008 se zastupitelstvo městského obvodu 
Pardubice V sešlo dne 18. prosince 2008. Na tomto jednání schválilo zprávu kontrolního 
výboru o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem za předchozí období, rozbor hospodaření 
městského obvodu k 30. 11.2008 a čtvrtou změnu rozpočtu na rok 2008. Zabývalo se též 
návrhem rozpočtu na rok 2009 a aktualizací rozpočtového výhledu na roky 2008 – 2012.  
   Dne 29.1.2009 bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva, a to z důvodu složení slibu 
nového člena zastupitelstva – na místo Bc. Davida Matýska, který se vzdal funkce zastupitele 
(a s tím související funkce člena rady městského obvodu), nastoupil složením slibu pan Jiří 
Marek. Též byl zvolen nový člen rady městského obvodu Pardubice V – ze dvou kandidátů 
byl zvolen tajnou volbou Ing. Vladimír Metelka. Zastupitelstvo v souvislosti s novou právní 
úpravou schválilo měsíční odměny členů zastupitelstva.  
   Dne 12.3.2009 se konalo řádné jednání zastupitelstva, které odvolalo z funkce člena 
finančního výboru Ing. Vladimíra Metelku (v zastupitelstvu platí nepsané pravidlo, že člen 
rady městského obvodu nebude členem žádného z výborů zastupitelstva – ani kontrolního, ani 
finančního), na jeho místo jmenovalo pana Jiřího Marka. V této souvislosti schválilo i novou 
výši odměn pro tyto zastupitele. Dále se zabývalo plněním Programu rozvoje městského 
obvodu Pardubice V, schválilo rozbor hospodaření k 31.12.2008, první změnu rozpočtu 2009.  
V rámci diskuse zastupitelstvo hodnotilo, jakým způsobem byla (spíše nebyla) prováděna 
zimní údržba komunikací, zejm. v lednu po napadení prvního letošního sněhu. Zastupitelstvo 
vyjádřilo svým usnesením zásadní nespokojenost se zimní údržbou komunikací na území MO 
Pardubice V ze strany a.s. Služby města Pardubice.   
   Rada městského obvodu na svém mimořádném jednání před jednáním zastupitelstva dne 
18.12.2008 schválila aktualizaci vnitřní směrnice úřadu o vyměřování, předepisování a 
vymáhání místních poplatků, správních poplatků, pokut a nákladů řízení, uložených ve 
správním a daňovém řízení, rozhodla o poskytnutí dotací na činnost školských a kulturních 
organizací a doporučila zastupitelstvu schválit rozbor hospodaření MO Pardubice V k  30. 11. 
2008, návrh 4. změny rozpočtu 2008, rozpočet na rok 2009 a aktualizaci rozpočtového 
výhledu MO Pardubice V na r. 2008 – 2012.  
   Na dalším jednání dne 8.1.2009 rada městského obvodu posoudila a odsouhlasila záměry 
pozemkové komise a komise pro nebytové prostory rady města, schválila výroční zprávu o 
poskytování informací za rok 2008 (je uvedena na jiném místě tohoto zpravodaje), rozhodla o 
výsledku výběrového řízení na přistavování velkoobjemových kontejnerů na likvidaci odpadu 
a výsyp odpadkových košů. 
   Na řádném jednání dne 29.1.2009 rada městského obvodu mimo jiné opět posoudila došlé 
žádosti pozemkové komise a komise pro nebytové prostory rady města, rozhodla o poskytnutí 
dotací školským, sportovním a kulturním organizacím a stanovila výši měsíční odměny panu 
starostovi.  
   Na dalším řádném jednání dne 19.2.2009 se rada městského obvodu zabývala žádostmi 
pozemkové komise rady města, rozhodla o vyvěšení tibetské vlajky na budově úřadu, 
rozhodla o poskytnutí peněžitých darů členům komisí rady za práci v roce 2008, dále ocenila 
dárkovým balíčkem pana Příkopa z Dražkovic za zajištění úklidu chodníku od sněhu 
v Dražkovicích (viz. foto).  



   Na mimořádném jednání dne 12.3.2009 se rada městského obvodu tradičně zabývala 
záměry pozemkové komise a komise pro nebytové prostory rady města, rozhodla o poskytnutí 
dotací, schválila výsledky výběrového řízení na opravu vozovek na území obvodu po zimě, 
jmenovala pana Jiřího Marka členem komise pro školství, kulturu, sport a mládež, 
odsouhlasila předložené záměry změn územního plánu u nemovitostí, ležících na území 
obvodu, doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit rozbor hospodaření 
k 31.12.2008, návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na rok 2009 a plnění programu 
rozvoje MO Pardubice V. 
   Všechna usnesení zastupitelstva a rady jsou umístěna na WWW stránkách úřadu (město-
pardubice, městské obvody, městský obvod V, zápisy ze zasedání). 
 

Výroční zpráva komise pro školství, kulturu, sport a 
mládež RMO Pardubice V o činnosti za rok 2008 

   Komise se scházela pravidelně po celý rok a na svých zasedáních se věnovala především 
hodnocením žádostí a přidělováním dotací na činnost mateřských a základních škol, a na 
pořádané kulturní a sportovní akce.  
   Celkem bylo v průběhu roku 2008 vyplaceno necelých 70 tisíc Kč a tím byl prakticky 
vyčerpán objem financí přidělených na tyto dotace. 
   Finanční dotací podpořila např. sportovní akce „Atletické středy“ a „Velkou cenu města 
Pardubice v hodu břemenem“ sportovního oddílu Hvězda SKP, náborovou akci dětí 
„Seznámení se sportem“ SK HC SKP Pardubice nebo „Sportovní čtyřboj“ ZŠ a MŠ A. 
Krause.  
   Z řady kulturních akcí konaných mateřskými a základními školami, které získaly finanční 
podporu z těchto dotací, byla financována např. návštěva divadelního představení „Hodina 
zpívání“ve VČD pro postižené děti ZŠ a MŠ A. Krause, „Vánoční dílny“ v DDM Delta, 
„Adventní koncert“ pořádaný ZŠ Waldorfskou, „Dětský den“ ZŠ J. Ressla, „Oslava dne 
Země“ a „Akademie“ ZŠ Staňkova, dny otevřených dveří základních škol nebo 
Svatomartinské slavnosti  a vánoční besídky v mateřských školách.   
  Vyhlašování nejlepších žáků základních škol v obvodu a zvláštní školy v ulici A. Krause na 
akci s názvem „Reprezentant školy“ se v tomto roce konalo v sále Seleziánského střediska 
mládeže „Don Bosco“. Ceny nejlepším předávali mimo jiných starosta MO Pardubice 
V Jaroslav Kňava, radní pardubického kraje Mgr. Bc. Smetanová a Ing. Šilar, 1. náměstek 
prmátora města Pardubice Alexandr Krejčíř nebo hokejista Petr Sýkora. Ocenění převzala 
necelá stovka navržených žáků škol v kategoriích přírodních i technických věd, jazykových 
znalostí a sportovních dovedností. I v tomto roce byla vyhlášena kategorie „fair play“ 
oceňující i osobnostní kvality žáků těchto škol. 
    Členové komise aktivně spolupracovali s vedením mateřských škol, základních škol a 
zvláštní školy A. Krause i představiteli neziskových organizací, které mají ve svém programu 
péči o mládež a její volnočasové aktivity. 
Jiří Janoš 
předseda komise 
 
Výroční zpráva komise pro strategii a rozvoj RMO Pardubice V za r. 2008 

   V průběhu r. 2008 se komise pro strategii a rozvoj RMO Pardubice V sešla celkem 9x. 
V průběhu roku ukončil svoje členství v komisi Ing. Martin Štěpánek, plnohodnotně jej 
nahradil Bc.Jiří Janoš. 
   Ing.Štěpánkovi chci za jeho práci jménem komise poděkovat.   
   Činnost komise, jak plyne již z názvu, je zaměřena především na zpracování strategických 
cílů rozvoje obvodu a jejich následné hodnocení, komise dále vypracovává a předává radě 



městského obvodu doporučující stanoviska v koncepční i v operativní oblasti, svou činnost 
konzultuje se starostou městského obvodu.  

Strategické oblasti: 
- komise zahájila diskusi o potřebě zpracování II. etapy studií rozvoje MO Pardubice V pro 
oblast Nových Jesenčan, Jesničánek a Dražkovic a o zadávacích podmínkách pro studii, s tím 
závěrem, že vzhledem k finančním možnostem bude nutno řešit jmenovaná území po etapách. 
Přednost ve zpracování by měla dostat rozvojová území, a to až k hranicím městského 
obvodu. Práce na urbanistické studii Dražkovic budou zahájeny v r. 2009, 
- pro zpracování studie území kolem Chrudimky, které je velmi cennou lokalitou i pro celé 
město a jeho širší okolí, je komise připravena spolupracovat jako neformální připomínkové 
místo se zadavatelem ( oddělením územního plánu Magistrátu města Pardubice),  
- členové komise absolvovali několik jednání ve věci závaznosti urbanistických studií, 
schválených zastupitelstvem MO Pardubice V, zatím bez jednoznačného závěru,      
- komise se zabývala parkováním na území obvodu, proběhla diskuse k III. etapě realizace 
dopravy v klidu, tj. k výstavbě podzemního parkoviště na náměstí Dukelských hrdinů 
s následným doporučením RMO Pardubice V k financování a k termínům, které se váží na 
předpokládané zahájení stavby v r. 2011,  
- v souvislosti s další etapou prodeje bytů ve vlastnictví města Pardubice a prodejem 
nebytových prostor otevřela komise otázku dopadů tohoto záměru na občany obvodu.  
Komise nabídla radě městského obvodu Pardubice V k posouzení, kolik nebytových prostor 
v rámci obvodu by z hlediska zajištění základní obslužné sítě a z hlediska vstřícnosti k 
neziskovým organizacím mělo zůstat v majetku města. Ke spolupráci vyzvala místní komise, 
souhrnný materiál s doporučením bude předložen radě městského obvodu počátkem r. 2009,   
- komise projednala plnění Programu rozvoje městského obvodu Pardubice V za r. 2007 a 
doporučila ho ke schválení v radě a zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V. Plnění 
Programu bylo členy uvedených orgánů schváleno bez připomínek.  

Operativní činnost: 
– komise se zabývala konkrétními připomínkami k dopravní části urbanistické studie Dukla 
v oblasti Wolkerova, Sokolovská, Resslova, Lexova. Po konzultaci se zpracovatelem 
nedoporučila navrhované změny z toho důvodu, že by znamenaly porušení dopravních 
návazností v celém území. Nedoporučila ani požadavek změn parkoviště Sokolovská - 
Jiránkova - navrhované řešení ruší dětské hřiště, nerespektuje rozměrové požadavky na 
komunikace a je neekonomické, 
- komise jednala o záměru výstavby víceúčelového objektu v ulici Čs. armády na místě 
stávající uzavřené prodejny potravin. Radě městského obvodu Pardubice V doporučila, aby 
v případě nové výstavby požadovala na investorovi dodržování limitů a regulativů 
Urbanistické studie sídlišť Dukla a Višňovka, se zvláštním zřetelem na dodržování stavebních 
čar a ponechání stávající kvalitní zeleně,   
- komise se zabývala dostupností podrobnějších informací o provozu na letišti, dala podnět na 
vypsání soutěže na pojmenování komunikace mezi hřištěm TJ Tesly a garážemi, na základě 
spolupráce s MK Jesničánky  diskutovala dopravní problémy v této oblasti a možnost jejich 
řešení prostřednictvím retardérů,  projednávala opravy komunikací po rekonstrukci kanalizace 
a v neposlední řadě Integrovaný plán rozvoje města, který, pokud bude schválen jako dotační 
titul, přinese do území městského obvodu Pardubice V tolik potřebné finanční prostředky.  
Ing.Hana Demlová    
předsedkyně Komise pro strategii a rozvoj obvodu 
 

Duben – měsíc knihy 
Vážení spoluobčané,  



rok od roku ubývá čtenářů, hlavně mezi naší mládeží, proto jsme pro Vás na letošní rok 
připravili v naší knihovně několik změn, spočívajících především v úpravě pracovní doby tak, 
aby byla vyhovující zejména v odpoledních hodinách. 
Nakoupili jsme nové knihy, jak pro předškolní, tak i školní mládež a samozřejmě i pro ostatní 
věkové skupiny našich občanů.  
Tímto chceme poděkovat našim věrným čtenářům za návštěvnost a budeme se snažit vyhovět 
Vašim požadavkům ohledně nových knižních titulů.  
Otevírací doba knihovny 
Pondělí 08.00 – 12.00  13.00 – 18.00 
Úterý  zavřeno  13.00 – 17.00 
Středa  08.00 – 12.00  13.00 – 18.00 
Čtvrtek 08.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
Pátek  08.00 – 12.00  13.00 – 15.00 
Ilona Jonášová, knihovnice 
 

Zimní údržba komunikací na území městského obvodu 
   Vzhledem ke značnému množství stížností občanů městského obvodu na zimní údržbu 
komunikací, resp. její neúdržbu zejména začátkem roku 2009 bych tímto článkem chtěl 
reagovat a odpovědět na velkou většinu z těchto dotazů alespoň takto zpětně.  
   Magistrát města má prostřednictvím odboru dopravy zpracovaný plán zimní údržby 
komunikací celého města. V tomto plánu jsou uvedeny veškeré ulice města, kde mají být 
v konkrétních časech zmírňovány závady ve sjízdnosti a schůdnosti (až na malé výjimky, 
které jsou vyjmenovány a které se v zimě neuklízí). Za to město platí akciové společnosti 
Služby města Pardubic příslušnou částku na základě provedené služby, tzn. úklidu ulic a 
konkrétních chodníků od sněhu a náledí. 
   Vozovky na území města jsou rozděleny do I., II. a III. pořadí dle jejich důležitosti. Lhůta 
pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek zařazených v I. pořadí v době plného 
zabezpečení zimní údržby, tj. od 3.00 hod. do 23.00 hod., na území našeho obvodu např. ul.  
Lexova, Demokratické mládeže, Jilemnického, Pichlova, Svobody, je do 4 hodin po 
posledním spadu sněhu. Lhůta pro vozovky zařazené ve II. pořadí, např. ul. Dražkovická, 
V Ráji, Češkova, Milheimova, je do 12 hodin po posledním spadu sněhu, nebude-li nutný 
opakovaný zásah na komunikacích I. pořadí.  Vozovky zařazené ve III. pořadí, např. ul. 
K Višňovce, Devotyho, K Dolíčku, Sokolovská, Wolkerova, se ošetří až po komunikacích I. a 
II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin po posledním spadu sněhu, nebude-li nutný opakovaný 
zásah na komunikacích vyššího pořadí.    
   Pro zmírňování závad ve schůdnosti jsou chodníky, kde tuto činnost pro město vykonává 
společnost Služby města Pardubic a. s., rozděleny dle důležitosti na 1., 2. a 3. pořadí. Na 
chodníku zařazeném do 1. pořadí musí být v době od 5.00 hod. do 22.00 hod. trvale zdrsněno 
náledí posypem inertním materiálem a výška sněhu nesmí překročit 3 cm (např. ul. Pichlova, 
Teplého, Zborovské nám.). U 2. pořadí se schůdnost chodníků zajišťuje stejným způsobem 
jako u chodníků v 1. pořadí, ale až po provedení posypu chodníků 1. pořadí (např. ul. 
Milheimova, Benešovo nám., Češkova, Demokratické mládeže). Schůdnost chodníků 
zařazených ve 3. pořadí se zajišťuje stejným způsobem, avšak po skončení posypu chodníků 
vyšších pořadí, dle kapacitních možností (ul. Artura Krause, kpt. Nálepky, ...). Některé 
chodníky nejsou zařazeny do plánu zimní údržby, neboť dle platného zákona vlastník 
nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací (např. 
ul. Jana Palacha, V Ráji, Mikulovická, Na Záboří) odpovídá za škody, jejichž příčinou byla 
závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo 
sněhem. V současné době se připravuje novela zákona o pozemních komunikacích upravující 
odpovědnost za škody na chodníku, která je teď dána majitelům přilehlých nemovitostí.  



   Bohužel první letošní sníh, který napadl po novém roce, zůstal alespoň na území našeho 
obvodu neuklizen až 10 dní, o čemž svědčí přiložená fotodokumentace. Obvod jsme měli 
takto zdokumentovaný celý (cca 150 fotografií), odbor dopravy magistrátu města jsme 
několikrát urgovali a žádali, aby a.s. Služby města Pardubic provedli úklid, bohužel jako 
v podstatě každý rok opět nebylo možno přinutit nikoho k nápravě stavu.  
   Situací se zabývala rada i zastupitelstvo městského obvodu, ve svém usnesení vyjádřily 
naprostou nespokojenost s tím, jak byla zimní údržba komunikací v lednu 2009 zajištěna. 
 

Informace o kácení stromů v Jilemnického ulici 
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi Vám podat informaci ohledně regenerace, rekonstrukce a humanizace okolí 
Jilemnického ulice. Převážně kolem plánovaného kácení lip. Předem chci ale zrekapitulovat 
celou časovou řadu projednávání záměrů, strategie a cílů, které tomu předcházely. 
1. Hned v roce 2003 od ustanovení městského obvodu Pardubice V jsme objednali na základě 
usnesení zastupitelstva městského obvodu Pardubice V vypracování urbanistické studie na 
sídlištní útvary Dukla a Višňovka. Na celé studii se podílela firma AGORA ve spolupráci s 
holandskými partnery. Po celou dobu jsme na studii spolupracovali se širokým spektrem 
občanů, kteří sami navrhovali řešení, jak by problémy spojené s místem jejich bydlení řešili. 
Uskutečnilo se min. 5 jednání v KD PARAMO Dukla za účasti 150 - 250 občanů. Ti sami 
určili jako největší problém dopravu v klidu. 
2. Studie takto projednávaná byla ještě následně jako celek dána k posouzení odborníkům i 
široké veřejnosti. 
3. V roce 2004 - 5 byla studie schválena orgány městského obvodu - radou i zastupitelstvem a 
dále byla v letech 2006 - 07 několikrát s občany projednávána. 
4. V roce 2008 bylo pravomocně vydáno stavební povolení na realizaci akce a my jsme 
uskutečnili min. 3 jednání s občany okolních domů ulice Jilemnického, kde se má 
rekonstrukce a regenerace (humanizace) provádět. 
5. Další jednání s občany se uskutečnilo v lednu, únoru a  březnu (16.3) a pozvání obdržely 
ještě další instituce a orgány, mimochodem také Česká inspekce životního prostředí, která se 
omluvila těsně před jednáním e-mailem, který obsahoval negativní stanovisko ke kácení. 
S inspekcí ŽP jsme jednali již 25.2.09 na městském úřadě Pardubice V, kde inspektoři ŽP 
Mgr. Netušilová a Ing. Beránek celou situaci chápali a naše jednání v rámci projednávání 
posoudili jako vysoce nadstandardní a k občanům vstřícné. (Pravdou také je, že se inspektoři 
ohlásili ještě před tím, než bylo povolení ke kácení vydáno - inspektoři přiznali, že to bylo na 
telefonické upozornění - udání). 
6. Jednání s občany 16.3., za účasti ekologického sdružení Mikulovice, Ing. Míči (vedoucí 
odboru životního prostředí magistrátu) a zástupců médií proběhlo velmi vstřícně a občané se 
záměrem vesměs souhlasili. Jejich podmínkou, jakož i sdružení Mikulovice byla náhrada 
všech pokácených stromů - tedy všech 48! Tato podmínka se objevila i v zápise. 
7. 48 stromů, které budou pokáceny se skládá ze 4 stromů dle agentury ochrany přírody 
nevyhovujících (cca 20 lip vykazuje závažné nedostatky) a dalších cca 10 – 12 stromů, které 
budou muset ustoupit výkopovým pracím pro přípojky. 24 stromů budou dle projektu 
nahrazeny a dalších 30 – 40 stromů (lip) bude vysázeno v místech, kde si určíte Vy sami, jako 
dotčení občané. 
V případě že vydáme povolení ke kácení a inspekce ŽP nám to zakáže, tak není možné 
realizovat celou akci a komunikace se pouze opraví v místech výkopu. 
Jaroslav Kňava, starosta MO Pardubice V 
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Stanoviště 
 

Den 
přistavení 

Přistavení v týdnech 
 

Čas přistavení 
 

Češkova – Kašparova u 
školy 

 
pondělí 

16,22,28,34,40,46,52 
19,25,31,37,43,49 

 6,00  -  8,00 hod. 
13,00 -14,30 hod. 

 
Dražkovice - u pošty 

 
středa 

16,20,24,30,36,41,45,49 
18,22,27,33,39,43,47,52 

9,00 -  11,00 hod. 
13,00 -14,30 hod. 

Pod Břízkami –roh 
s ulicí  Dražkovická 

 
pondělí 

18,21,24,27,30,33,36, 
39,42,45,48,51 

 
  7,00 – 9,00 hod. 

Dukla – náměstí 
Dukelských hrdinů 

 
středa 

17,20,23,26,29,32,35,38, 
41,44,47,50 

 
10,00 -12,00 hod.  

Raisova – u mateřské 
školy 

 
pondělí 

17,20,23,26,29,32,35,38, 
41,44,47,50 

 
  7,00 – 9,00 hod. 

V Ráji – roh s ulicí 
Boženy Němcové 

 
úterý 

17,19,21,23,25,27,29, 
31,33,35 
37,39,41,43,45,47,49,51 

 
  7,00 – 9,00 hod. 

Višňovka  –  ulice   K 
Blahobytu 

 
úterý 

18,22,26,30,34,38,42,46,50 
16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 

  7,00 – 9,00 hod. 
13,00 -14,30 hod. 

 
Kontejnery budou odváženy až po naplnění. Přistavení a odvoz zajišťuje SK-EKO s.r.o. 
Průmyslová zóna Synthesia 134 – telefonní číslo dispečera: 604 260 080, 603 468 105. 
Upozorňujeme, že kontejnery slouží pouze občanům, nikoliv firmám a žádáme občany, aby 
odpad dávali pouze do kontejnerů, nikoliv na místo ještě před přistavením kontejnerů!  
 

„Rozvoj osobnosti„ 
cz.1.07/1.2.13/01.0009 

Od 1.1.2009 čerpá naše škola finanční prostředky z fondů EU na grantový projekt s názvem 
Rozvoj osobnosti.  
Projekt Rozvoj osobnosti je zaměřen na vytvoření uceleného systému výuky v oblasti rozvoje 
sociálních a personálních klíčových kompetencí u žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
Projekt představuje inovaci vytvořeného školního vzdělávacího programu Kotva, který byl 
obsahově doplněn o nový předmět Rozvoj osobnosti. Předmět je zaměřen na oblast 
mezilidských vztahů a sociálního klimatu třídy a školy a měl by žákům usnadnit přechod do 
dalších stupňů vzdělávání a začlenění do společnosti. V rámci projektu vznikne 7 
vzdělávacích modulů pro 3. - 9. ročník školy. Vytvoření metodik a pracovních listů pro 
jednotlivé ročníky usnadní výuku. V rámci předmětu budou žáci vyjíždět na zážitkové 
pobyty, kde si pod vedením odborných lektorů vyzkouší na modelových příkladech zvládání 
různých životních situací. 
V souvislosti se zavedením tohoto předmětu do vyučování bude v rámci projektu zvyšována 
kvalifikace pedagogů. Do projektu se zapojí i rodiče žáků a to prostřednictvím přednášek 
vedených celou řadou odborníků z oblasti psychologie a dále pak vytvořením brožury pro 
rodiče, která se stane jejich pomocníkem při výchově dětí. 
Projekt počítá rovněž s financováním odborné učebny pro daný předmět a zázemí pro 
pedagogy.  
Do projektu je zapojena partnerská škola. 
Mgr. Iva Hertlová 
řed.školy      
 

 



SKŘÍTCI NÁS PROVÁZÍ KOUZELNÝM SV ĚTEM KNIH 
Rozvojový program na podporu čtenářství na Základní škole Pardubice, Staňkova. 

   Dne 12. 9. 2008 vyhlásilo Ministerstvo školství nový rozvojový program na podporu 
čtenářské gramotnosti na základních školách. Do tohoto programu se přihlásila i naše škola. 
   Z 560 zúčastněných škol bylo vybráno 50 škol, kterým byla přidělena dotace na nákup 
knižních novinek, které by obohatily školní knihovnu. Považujeme za veliký úspěch, že mezi 
vybrané projekty se zařadila i naše škola ZŠ Staňkova. Díky dotaci jsme mohli nakoupit 400 
kusů nových knih. Tak  můžeme splnit motto projektu: 
    „ I čtení může být zábava, pokud pro děti zvolíme takové metody a formy práce, aby je 
čtení bavilo!“ 
     Projekt je určen žákům prvního stupně ZŠ, jsou do něho zapojeni všichni pedagogové 
prvního stupně, vychovatelky školní družiny, ale také rodiče.  
     Náš projekt je zaměřen na čtení s porozuměním, ke čtení knih motivují žáky tři skřítci, 
kteří je svými hádankami dovedou ke knize, kterou budou v daném období číst. Skřítci je také 
provázejí pracovními listy, které jsme ke každé knize připravili. 
    Společná četba podporuje utváření příjemné atmosféry ve třídách, upevňuje mezilidské 
vztahy, ohleduplnost a propojuje život školy s rodinou.  Velice mile nás překvapilo, jaký je 
zájem z řad rodičů o předčítání dětem ve třídách. 
    Rodiče se také zúčastňují besed, soutěží nebo dramatizací, které zakončují přečtení každé 
knihy. 
    Jsme rádi, že náš projekt koresponduje s celostátním projektem Celé Česko čte dětem, do 
jehož propagace se zapojila celá řada známých osobností : Václav Havel, Dagmar Havlová, 
Zdeněk Svěrák, Emma Srncová, Jan Přeučil a další. 
    Projekt naší školy bude probíhat po celou dobu vzdělávání žáků na prvním stupni ZŠ. 
Mgr. Gisela Kostelecká, ředitelka školy 
Mgr. Edita Havránková, Mgr. Jana Malinová, garanti projektu 
 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

   Za rok 2008 byly ÚMO Pardubice V registrovány tři oficiální písemné žádosti o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb, konkrétně se jednalo o žádosti pana Lubomíra 
Mareše, Obětí 24. srpna 108, Pardubice, ing. Vladimíra Metelky, Staňkova 1374, Pardubice a 
firmy Concept 2M, spol. s r.o., Václavská 12, Praha. Na všechny žádosti bylo v zákonném 
termínu odpovězeno, informace, kterými úřad disponoval, byly poskytnuty.   
   Proti městu Pardubice – MO Pardubice V nebylo vedeno žádné řízení pro nedodržování 
tohoto zákona. 
   Je třeba doplnit, že občané se obracejí na úřad a zaměstnance zcela neformálně, aniž by se 
výslovně odvolávali na zákon č. 106/1999 Sb., na druhé straně zaměstnanci tyto informace i 
nadále bez dalšího poskytují, aniž by o poskytnutých informacích dávali tajemníkovi úřadu 
stanovený záznam, takže patrně značná část poskytnutých informací není evidována. To, že 
jsou evidovány pouze tři žádosti o poskytnutí informace tedy neznamená, že ubývá i žádostí o 
ně. Děje se tak ale víceméně neformálně. 
 

Výroční zpráva o činnosti Místní komise Jesničánky v roce 2008 
   Místní komise Jesničánky se v minulém roce sešla 9 krát. V období květen až září pracovala 
pouze v pěti členech z důvodu rezignace jednoho člena na členství v komisi. V plném složení 
se komise sešla v říjnu, po doplnění šestého člena – pana J. Češíka. Průměrná účast členů na 
jednáních komise byla v roce 2008 77%, v posledním čtvrtletí, po doplnění člena, přes 94%.  
   Na svých jednáních se komise zabývala zejména problematikou řešení dopravní situace 
v ulici Na Záboří. Připomínky občanů byly uplatněny do zadání v současnosti zpracovávané 



dopravní studie pro Jesničánky, dále zajištěním klidu a pořádku ve spolupráci s Městskou 
policií Pardubice, vybudováním místa pro kontejnery na tříděný odpad – požadavek se 
podařilo uplatnit a realizovat, kontejnery by měly být umístěny v letošním roce v Češkově ul. 
(u Saleziánů) a též upozorňováním na závady na komunikacích a sledování jejich odstranění. 
   Snažila se o zvýšení informovanosti občanů, komise je seznamována s připravovanými 
investičními akcemi a plány úklidových prací a ošetřování zeleně. 
Ing. Miroslav Baťa, předseda MK Jesničánky 
 

DOPAD KRIZE NA SEPAROVANÝ SBĚR ODPADŮ  
VE MĚSTĚ PARDUBICE 

   V souvislosti s finanční krizí na světových trzích a s tím související menší poptávkou po 
separovaných složkách komunálního odpadu u koncových zpracovatelů dochází k razantnímu 
snížení prodejních cen. Jedná se především o papír, plasty a kovy. Počátek krize v tomto 
oboru je spojen s velkým poklesem poptávky v Číně. K tomu se přidává uzavírání 
zpracovatelských závodů, papíren, zpracovatelů plastů a skláren v důsledku finanční krize.    
Výrazný pokles zaznamenaly především komodity papíru a plastu. U papíru jde o klesající 
poptávku po papírenském zboží a s poklesem průmyslové výroby se snižuje i výroba 
papírových obalů. Řada papíren i z okolních států ohlásila omezení výroby, a tím i snížení 
odběru sběrového papíru. Podobné problémy jako se zpracováním sběrového papíru jsou i 
s plastovými odpady.  
   V důsledku výše uvedených skutečností došlo ke snížení výkupních cen u všech druhů 
separovaného odpadu. Konkrétně například u papíru je výkupní cena záporná. To znamená, že 
za uložení papíru do sběrny je nutno zaplatit. Přitom ještě před několika měsíci sběrny papír 
vykupovaly. Občané se tedy chovají logicky ekonomicky a papír do sběren neukládají. Kde 
tedy končí? Zvyšuje se množství papíru uloženého na separačních dvorech a u separačních 
kontejnerů. Tím dochází k prudkému nárůstu množství všech složek separovaného odpadu ve 
městě. O tom svědčí například množství papíru svezeného z města v roce 2008. Konstantně se 
v průběhu roku sváželo cca 70 t odpadu měsíčně, v měsíci prosinci toto množství narostlo na 
112 tun. Toto číslo je jistě také ovlivněno vánočními svátky, ale další měsíce jistě potvrdí 
trend vývoje.  Toto samozřejmě zatěžuje celý systém separovaného sběru, který je nastaven 
ekonomicky i technicky na plánovaný vývoj. Krizi v odběru druhotných surovin však nikdo 
dopředu nenaplánuje a jistě svým rozsahem a intenzitou překvapila a překvapí všechny. 
Důsledky v této oblasti se však musí řešit bez odkladu. 
   Ve městě Pardubice i v minulosti, v době, kdy byla situace na trhu druhotných surovin 
relativně stabilní, docházelo k navyšování množství tun separovaných složek odpadu. Bylo to 
především z důvodu ekologického chování obyvatel podporovaného cílenou osvětou. Tento 
stav řešil Magistrát města ve spolupráci se svozovou společností Služby města Pardubic a.s. 
dvěma způsoby. Jednak docházelo k navýšení frekvence samotných výsypů kontejnerů, 
jednak se v průběhu roku na vytipovaných stanovištích, tam, kde to prostory umožňovaly, 
navyšoval počet samotných nádob. K dnešnímu dni mohou občané Pardubic ukládat 
separované složky odpadu do celkem 900 ks separačních kontejnerů umístěných po 
městě – z tohoto množství je 416 ks kontejnerů na plasty a nápojové kartony, 322 ks na 
sklo barevné, 11 ks na sklo bílé a 162 ks na papír. Poslední navýšení nádob proběhlo po 
propuknutí krize na trhu druhotných surovin od prosince roku 2008, kdy bylo do města 
rozmístěno celkem 22 ks nových kontejnerů na všechny 3 komodity separovaného odpadu. 
V současnosti se stav průběžně monitoruje a zvýšené množství těchto odpadů u separačních 
kontejnerů se řeší po dohodě s Magistrátem města Pardubic mimořádnými svozy. 
   Je třeba připomenout, že separované složky odpadu jsou předávány k dalšímu 
materiálovému využití. To je smyslem celého nastaveného systému druhotného využívání 
odpadů. Není tedy možné i přes náročnou situaci v tomto oboru aby tento separovaný odpad 



končil na skládkách. Prioritou pro nás všechny je zlepšování životního prostředí a využívání 
druhotných surovin a je jedním z pilířů celého systému. 
   U sběru separovaného odpadu je velice důležitá čistota separovaných komodit. Ta 
v důsledku ovlivňuje snadnost odbytu separovaných komodit a poměr využití těchto surovin. 
Zejména v této krizové době na trhu s druhotnými surovinami uspějí ti, kteří nabízí čisté 
komodity bez příměsí.  Z  tohoto pohledu je velice nezodpovědné do separačních kontejnerů 
umístěných po městě odkládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny. Pro lepší 
orientaci, je dobré znovu připomenout, barevné rozlišení kontejnerů na jednotlivé komodity 
separovatelného odpadu. Kontejnery žluté barvy jsou určeny k separaci plastů a nápojových 
kartonů (krabice od džusů, mléka, vín apod.). Kontejnery zelené barvy jsou určeny 
k odkládání skla a konečně kontejnery modré barvy jsou určeny k separaci papíru. Pro 
úspěšnost celého procesu separace je nutné dodržovat postupy pro odkládání. Nevhodné 
umístění komunálního odpadu do nádob – kontejnerů, určených pro separaci, může zapříčinit 
znehodnocení obsahu celého kontejneru. Tento přístup některých jedinců znehodnocuje snahu 
a úsilí většiny občanů. Je třeba mít stále na paměti, že každý svým zodpovědným přístupem k 
třídění separovaných odpadů pomáhá zlepšovat životní prostředí. Závěrem si dovoluji 
upozornit na nutnost sešlapávání PET lahví před jejich uložením do kontejneru z důvodu 
minimalizace jejich objemu. 
Ing. Jiří Strouhal 
SMP- Odpady a.s. 
 

Základní škola Waldorfská oslaví příchod jara 
Měsíc duben prožijí žáci i učitelé Základní školy Waldorfské ve znamení příchodu jara a 
poznávání přírody. 
Měsíc zahájíme již tradiční akcí pro veřejnost, kterou je Jarní slavnost. Letos se bude konat 
v sobotu 4. dubna (od 13 do 16 hodin). Slavnost je určena všem rodičům i dětem, kteří mají 
chuť prožít netradiční a zajímavé jarní odpoledne. Pro návštěvníky bude připraven pestrý 
program, hlavně rukodělné činnosti v (nejen) velikonočním duchu – výroba dekorací, 
veselých tužek, malování vajíček, drátkování, batikování a další. 
Pro své blízké pak můžete nakoupit malé drobnosti či přírodní kosmetiku od firmy Weleda. 
Další velkou akcí v tomto měsíci je pak Den Země (20. dubna), který tentokrát oslavíme 
v krásné přírodě nedalekých Železných hor. Tento den se v naší škole každoročně nese ve 
znamení pomoci přírodě – letos nás čekají práce na Keltské stezce, čištění studánek a starší 
děti plánují sázet stromky. 
Měsíc duben pak zakončíme 5. vzdělávacím víkendem v rámci Kurzu waldorfské 
pedagogiky, který je zaměřen na vzdělávání (nejen) waldorfských učitelů a pracovníků 
s dětmi. 
Pokud máte zájem se o naší škole dozvědět více informací, můžete nás navštívit na adrese 
Gorkého 867 anebo nás kontaktovat na pce.waldorf@wo.cz či na telefonním čísle 
466 412 080. 
Více o aktivitách, které škola pořádá, naleznete také na www.waldorfpardubice.cz 
Přejeme Vám příjemné prožití měsíce dubna a těšíme se na některé z našich akcí na 
viděnou! 
Anna Frantalová 
Základní škola Waldorfská 
 

Výroční zpráva komise pro životní prostředí, dopravu a bydlení  
rady městského obvodu Pardubice V za rok 2008 

   Členové komise jsou celoročně ve stálém kontaktu s občany obvodu. Tito se obracejí přímo 
na jednotlivé členy komise se svými dotazy, názory a přáními. 



V loňském roce nebylo zaznamenáno výraznější znečištění ovzduší. Se společností PARAMO 
komise jednala a nejbližší znečišťovatel si je sledování komisí vědom a spolupracuje s ní.  
   Naopak členové komise zásadně protestují: 
a) proti hudebním akcím pořádaným na dostihovém závodišti, které svým hlukem a 
množstvím odpadu (nebezpečného - např. injekční stříkačky) obtěžují a ohrožují občany. 
b) nesouhlasíme s „Modernizací spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“.  
Jsme si vědomi, že dojde ke zvýšení hlučnosti, zvýší se nebezpečí vzniku havárií, podstatně se 
zhorší hygienické limity v naší lokalitě, přibude další zdroj potencionálně karcinogenních 
látek. 
   „Skupinový projekt Labe - Loučná“, v jehož rámci probíhá rekonstrukce odpadního potrubí 
a kanalizace, s následnou opravou silnice a chodníků sice znepříjemňuje život v části obvodu, 
je však nutno, aby byl pochopen a respektován občany.  
   Názory a náměty komise ŽP RMO Pardubice V do komise ŽP rady města Pardubice a zpět 
přenáší naše členka paní Psotová, která také zajišťuje přenos informací mezi komisí ŽP RMO 
Pardubice V a místní komisí Dukla.  
   Naše komise bude i nadále naslouchat potřebám a názorům občanů, bude se snažit přispět 
k příjemnému a bezpečnému životu v obvodu. Proto bych chtěl všem jejím členům a 
tajemnici komise za jejich práci poděkovat. 
Zdeněk Mikule 
předseda komise  
 

Výstava zájmového projektu Výtvarná dílna na ZŠ Pardubice, Staňkova 
Dne 4. února se na ZŠ Pardubice, Staňkova (již po osmé) konala tradiční výstava Výtvarné 
dílny. 
Žáci od prvních do devátých tříd představili veřejnosti svou půlroční práci ze zájmového 
kroužků 1. – 3. ročníků – Výtvarná dílna, hodin výtvarné výchovy a z volitelného předmětu 
Výtvarné činnosti.  
Projekty o zvířátkách, živlech, vesmíru, labyrintech, putování historií či o přírodě doplnili 
letos žáci 9. tříd svým projektem „Odcházíme, ale něco po nás zůstane“. 
Návštěvníky výstavy jsme zavedli do suterénu školy, kde původně tmavé a neosobní prostory 
šaten rozjasnily originální malby na zdech. 
Děkujeme všem za návštěvu na výstavě. 
pedagogové ZŠ Pardubice, Staňkova  
 

Výroční zpráva MK Dražkovice za rok 2008 
Místní komise se v roce 2008 sešla 10x. Pracovala ve složení: MVDr. Karel Norek, předseda 
(SPP), Miroslav Bureš (ODS), Marie Púhaná (ČSSD), Bronislava Schubertová (SZ). V září 
doplnila KDÚ-ČSL po dohodě p. Ing. Františka Jiráka. KSČM dodnes svého zástupce 
nedoplnila. 
MK Dražkovice řešila aktuální problémy, kromě takových, kterých je v obci škála a 
jednoduše se dají vyřešit jak s úředníky ÚMO Pardubice V, tak s úředníky magistrátu ve 
prospěch věci.  
MK Dražkovice: 

1) Neustále sledovala divoké skládky, které v zárodku byly likvidovány. Horší je, že 
v sousedních obcích si zvykli přivážet ke stanovišti v kteroukoliv dobu nejrůznější 
bordel, o který se v závěru akce musíme postarat my. To samé je zneužívání 
kontejneru podnikateli. Už jsme provedli jistá opatření i ve spolupráci s městskou 
policií. 

2) MK Dražkovice úzce spolupracuje s SK Dražkovice a s Mateřskou školou Dražkovice, 
se kterou jsme organizovali, v rámci třídění odpadu, sběr starého papíru. Akce v rámci 



obce byla velice úspěšná (za 3 čtvrtletí r. 2008 bylo sebráno přes 7t), ale, bohužel 
skončila (finanční krizí?). Dle mého názoru jen díky nepředvídanosti ministerstva a 
Strany zelených. Byl to její program. 

3) Akceschopnost vedení MK Dražkovice a spolupráce s občany se nejlépe prokázala po 
orkánu Ema, kdy byla narušena střecha mateřské školy a kaple. V parku a okolí spadlo 
22 vzrostlých stromů. Vše bylo během 2 dnů dáno svépomocí do pořádku. Prvně byla 
zajištěna průjezdnost na silnici č. 324 a točně MHD č. 18. Do večera byla zajištěna 
„brigádně a bezplatně“ oprava mateřské školy. Nelze vyjmenovat všechny lidi, kteří se 
podíleli, ale „díky“. 

4) Středem a symbolem je kaplička. Letos byla opravena výdřeva a žebřík. Pracujeme na 
tom, aby byla opravena chyba při výstavbě komunikací a tím kaple odvodněna. 

5) Pečujeme o památník padlých při příležitosti konce světové války a příležitosti 
založení ČR. Byly pokládány věnce MK. 

6) Je na místě poděkovat všem občanům, kteří se věnují úpravě svého okolí. Zde bych 
zvláště chtěl, i když na další nerad zapomínám (není jich málo), poděkovat panu 
Příkopovi (viz. foto), který se svou mašinou udržoval za své peníze téměř 200 m 
dlouhý úsek v letošní složité zimě. 

7) Chtěl bych poděkovat panu starostovi a radě MO Pardubice V za pochopení a 
z ušetřených prostředků byla realizována úprava chodníku k Ostřešanům, kde bylo 
toto území pro vzrůstající silniční provoz velice nebezpečné pro chodce.  

Na závěr bych chtěl konstatovat. Snažíme se o to, aby obec byla hezkým vstupem do 
Pardubic. 
MVDr. Karel Norek (SPP) 
předseda MK Dražkovice 
 

Výroční zpráva Místní komise Dukla za rok 2008 
Vážení spoluobčané! 
Místní komise Dukla v minulém roce pracovala s plným nasazením a má za sebou slušné 
výsledky. Její členové se pravidelně scházeli každé druhé úterý v měsíci (mimo srpen). 
Celkem proběhlo jedenáct jednání.  
Působnost MK je na severu ohraničena železničním koridorem, na východě ulicí J. Palacha a 
západní částí Zborovského nám. Jižní hranici tvoří ul. Demokratické mládeže a kpt. Nálepky. 
Na západě je hranicí rychlodráha za lesíkem.  
Spektrum činnosti MK je rozsáhlé. Celoročně sleduje odvoz komunálního odpadu a 
kontroluje technický stav kontejnerů. Připomínkuje požadavky občanů na jejich doplnění, 
zejména kontrolu na tříděný odpad. Pravidelně dohlíží na úklid chodníků a vozovek (včetně 
vnitrobloků). Sleduje výsadbu nové zeleně a její stav. Člen komise a zastupitel Bc. Jiří Janoš 
je v přímém styku s ing. Hrubantem (odbor životního prostředí). MK také provádí kontrolu 
seče travnatých ploch. Členové se účastní výběrového řízení pro výběr nejvhodnější firmy. 
Součástí výběrového řízení je také podzimní úklid listí. Sleduje čistotu v regionu a informuje 
příslušný odbor na radnici o vzniku černých skládek. Komise se aktivně zapojila do kontroly 
provedení provizorní opravy komunikací, po generální rekonstrukci kanalizační sítě.  
MK Dukla se zajímala o bezproblémový chod místní knihovny (úprava otevírací doby, nový 
řád a výše poplatků). Zde se především angažovala paní L. Psotová. Na žádost komise pro 
strategii a rozvoj, projednávala MK Dukla v prosinci 2008 otázku „privatizace nebytových 
prostor na území MO Pardubice V“. Komise zaujala rozhodné stanovisko ponechat 
v maximální míře nebytové prostory v majetku obce. Zajistit dosavadní strukturu základní 
obchodní sítě a stávající občanskou vybavenost.  



MK jednala o stížnosti části občanů v ul. kpt. Nálepky na hlučný provoz nově zřízeného 
sportovního hřiště umístěného ve vnitrobloku. Tento problém přednesl předseda MK Jiří 
Kalousek na jednání zastupitelstva MO Pardubice V v prosinci 2008.  
Závažnější problémy jsou většinou řešeny přímo se starostou MO Pardubice V  J. Kňavou 
nebo s tajemníkem Mgr. J. Šmahou. Drobnější závady, jako např. ořezání přerostlých větví 
nebo keřů, se řeší s pracovníky MO Pardubice V, jmenovitě s vedoucím odboru dopravy a 
životního prostředí ing. P. Hrubantem nebo J. Jeníkovou. Někdy se stačí domluvit s J. 
Muškou, vedoucím skupiny drobné údržby. Zde je třeba konstatovat, že spolupráce je dobrá a 
problémy se řeší bez větších komplikací. 
Komise se podílí i na rozvoji regionu. Hostem jednání komise byl ing. arch. Rozehnal, 
členové diskutovali nad „Urbanistickou studií Dukla“. Hosty v minulém roce byli: starosta J. 
Kňava, tajemník úřadu Mgr. J. Šmaha, zastupitel a člen rady L. Doležal, ing. P. Hrubant a 
zástupce městské policie p. Šíma. 
MK se rozloučila s několika členy – Ing. M. Štěpánkem a V. Březinovou. Přínosem je příchod 
ing. H. Demlové.  
Proběhla i výměna tajemníka komise, ale přes tyto překážky pracovala komise naplno a bez 
přerušení. 
Ne vše se podařilo realizovat. Některé nedostatky nelze odstranit pro nedostatek financí nebo 
je to v kompetenci magistrátu. 
Věřím, že v roce 2009 bude MK Dukla pokračovat v práci ještě lépe ku prospěchu obyvatel 
MO Pardubice V. 
Jiří Kalousek, předseda MK Dukla 
 

Oddělený sběr bioodpadů v r. 2009 zdarma 
Od r. 2007 běží ve vybraných částech města oddělený sběr bioodpadů.  
Cílem tohoto projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina 
apod.), odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. 
Zelený odpad je ukládán prostřednictvím zapůjčených compostainerů na kompostárnu 
v Dražkovicích, kde je tento odpad dále zpracován na kvalitní kompost. 
Zapojit se do tohoto projektu je v současnosti umožněno již vybraným občanům na teritoriu 
městských obvodů   ( MO V - oblast Nové Jesenčany a Jesničánky, Skřivánek, Dukla) a (MO 
I - oblast Židov), kterým byl prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic a.s., 
bezplatně zapůjčen kontejner na zelený odpad (compostainer) a zajištěno jeho vyprazdňování 
v pravidelných intervalech. Harmonogram svozů bioodpadu je následující: 
květen – listopad ……………….… svoz 1x týdně, v pátek 
prosinec – duben ………………… svoz 1x měsíčně, poslední pátek v měsíci 
Úspěšnost projektu dokládají následující čísla: 
       r. 2007   r. 2008 
Počet nádob      277   318 
Množství svezeného bioodpadu   120,6 t   173,8 t 
z toho vyrobeno kompostu    84 t   122 t 
Rada města Pardubic na svém jednání dne 10. 3. 2009 rozhodla o rozšíření této služby o 
lokalitu Pardubičky a o ceně za tuto službu na roky 2009 a 2010. Přestože se jedná o 
nadstandardní službu pro občany pouze ve vybraných částech města a tuto službu, nelze 
zahrnout do poplatku za svoz běžného komunálního odpadu, který platí každý občan 
s trvalým pobytem v Pardubicích, nebude tato služba v roce 2009 zpoplatněna. Pro 
informaci je nutné uvést že, náklady na svoz jedné nádoby budou za rok 2009 činit 773 Kč 
(náklady na jeden výsyp nádoby budou činit 21,50 Kč).  
Důvodem upuštění poplatku za období od 1. 5. – 31. 12. 2009 je jednak soulad v platbě za 
prováděcí období, s platbou místního poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů (od 



1.1. do 31.12. daného kalendářního roku), ale také zároveň motivace pro nové zájemce, kteří 
budou mít dostatek času si ověřit výhody projektu. V roce 2010 budou účastníci projektu 
přispívat na projekt částkou - na účastníka 300 korun na rok a jednu nádobu na bioodpad, 
zbývající část nákladů bude hradit Magistrát města Pardubic, a to z důvodu významu této 
činnosti vůči životnímu prostředí.  
 

Údržba chodníků a odpovědnost za ni   
 
V průběhu letošní zimy jsme na ÚMO Pardubice V zaznamenali nezvykle velké množství 
dotazů, týkající se údržby chodníků a zajištění vyhovujícího stavu chodníku přiléhajícího 
k jejich domu či pozemku, na němž je dům umístěn. Pro lepší orientaci v platných zákonných 
povinnostech z této oblasti jsem i navzdor tomu, že zima již v podstatě skončila a pro příští 
zimu bude možná platit jiná právní úprava, shrnul některá základní pravidla, jimž se údržba 
chodníků řídí. 
Právní úpravu týkající se péče o chodníky přiléhající k nemovitostem a s ní souvisejících 
otázek lze najít v různých právních předpisech, základ této právní úpravy je však pouze 
v jediném právním předpisu, konkrétně v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. Přestože je v současné době (prosinec 2008) v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR projednáván návrh novely zmíněného zákona, která by dosavadní 
pořádky v této oblasti zásadně změnila (více k ní viz níže), přinejmenším pro aktuální zimní 
sezonu 2008/2009 dosavadní pravidla uvedená v platném znění zmíněného zákona platí a je 
proto třeba se jimi řídit.  
Dalším v daných souvislostech podstatným právním předpisem je zejména zákon č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObčZ), který upravuje mimo jiné i 
odpovědnost za škodu, včetně škody na zdraví.  
V neposlední řadě může být za podstatný považován v těchto souvislostech i zákon č. 37/2004 
Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.  
Základní práva a povinnosti 
Zajímavým specifikem stávající právní úpravy odpovědnosti majitelů komunikací za stav 
chodníků přiléhajících k jejich nemovitosti je to, že z žádného právního předpisu nevyplývá 
výslovná povinnost k takové údržbě či úklidu. Příslušné právní předpisy (konkrétně 
ustanovení § 27 odst. 4 zmíněného zákona o pozemních komunikacích) totiž neukládají 
vlastníkům nemovitostí povinnost zajišťovat údržbu či úklid, pouze zakládají jejich 
odpovědnost za negativní důsledky závad ve schůdnosti takových chodníků, resp. za škody, 
které tím vznikly.  
Ustanovení § 27 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích konkrétně stanoví:  
Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní 
komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém 
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v 
mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a 
jejich důsledky takovou závadu zmírnit.  
Z citovaného ustanovení vyplývá, že majitel nemovitosti sice nemá žádné konkrétní 
povinnosti ve vztahu k údržbě přilehlého chodníku, za škody vzniklé nedostatečnou 
schůdností však odpovídá.  
Oproti obecnému předpokladu přitom vlastník nemovitosti nenese odpovědnost pouze za 
škody způsobené sněhem či ledem - stejně tak odpovídá i za důsledky znečištění, k němuž 
může typicky dojít například popadaným ovocem, neuklizeným listím a podobně. Pokud by 
tak škoda vznikla například tím, že konkrétní osoba uklouzne na popadaném ovoci na 
chodníku, bude se i odpovědnost za zmíněnou škodu řešit stejně, jako by k pádu došlo na 
sněhu či ledu.  



Pravděpodobně nejvíce diskutovanou otázkou v souvislosti s odpovědností majitelů 
nemovitostí je to, za jaké chodníky vlastně odpovídají. Z výše citovaného ustanovení jasně 
vyplývá, že majitel nemovitosti nese odpovědnost za chodník „přilehlý" k jeho nemovitosti. 
Touto „jeho" nemovitostí přitom nemusí být pouze dům, ale i pozemek. Je tak především 
třeba zdůraznit, že pro odpovědnost není podstatné, zda je vlastník přilehlé nemovitosti 
současně vlastníkem i pozemku, na němž je chodník umístěn (což bude navíc spíše 
výjimečné).  
Nejtypičtější situace (zejména ve větších městech) lze z pohledu různých typů právních 
vztahů mezi vlastnictvím nemovitostí přiléhajících k chodníku vymezit následovně:  
(a) dům je umístěn na samostatném pozemku, chodník vede bezprostředně kolem domu (a 
tedy přiléhá k němu)  
V tomto případě nese majitel domu jasnou odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku závad 
ve schůdnosti chodníku, a to bez ohledu na to, že chodník samotný je umístěn na jiném 
pozemku ve vlastnictví jiné osoby.  
(b) dům je umístěn na samostatném pozemku a mezi ním a chodníkem je umístěn další 
pozemek, dům je s chodníkem spojen účelovým chodníkem sloužícím pouze pro účely domu 
V takovém případě odpovídá za škody způsobené závadami ve schůdnosti chodníku majitel 
pozemku, kterým je dům od chodníku oddělen. I vlastník domu však určitou odpovědnost 
nese, a to ve vztahu k chodníku, který zajišťuje přístup z „hlavního" chodníku do domu.  
Pokud je vlastníkem domu i pozemku, jímž je tento dům oddělen od chodníku, stejná osoba, 
odpovídá i za škody vzniklé závadami ve schůdnosti „hlavního" chodníku.  
(c) dům je umístěn na větším pozemku, jehož část odděluje dům od chodníku 
I v tomto případě je pro identifikaci odpovědné osoby třeba vyjít z vlastnictví k pozemku, 
neboť ten je „přilehlou" nemovitostí ve vztahu k chodníku. Za škody tak bude odpovídat 
vlastník pozemku.  
Smyslem tohoto článku bylo a je pouze shrnout a vysvětlit stávající právní úpravu na základě 
přání občanů, nikoliv posuzovat, jakým způsobem se občané starají v zimě o chodníky. Navíc 
o tom, jak se stará město o „své“ komunikace prostřednictvím své akciové společnosti Služby 
města Pardubic se píše včetně zdokumentování na jiném místě zpravodaje.   

 

 
 

 
 
 

 
                                      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 


