Činnost starostky Aleny Stehnové od 11. 6. 2019 do 10. 9. 2019
Dne 11. 6. 2019
 Porada s vedoucími odborů MO Pce I
 propady v ul. JUDr. Krpaty – zpracovat novou PD do konce roku, rozdělit na etapy a zkoordinovat
s VaKem kácet po částech – provedeny odvrty (poskytnout VaKu jako podklad), VAK požadavek
na město – finance na příští rok, tajemnice naplánuje jednání s PRODINem (upřesnění, co má být
v PD – do konce června (úkol: L. Tobolková)
 obnova stromořadí v ul. Jahnova + nám. Republiky (cca 30 stromů s kulovitou korunou,
cca 1 300 000 Kč, až podzimní výsadba), OHA souhlasí a podpoří, musí být zpracován projekt –
starostka, požadavek na město finančně podpora?
 vyhradit parkovací místa pro SPŠPT do doby, než se opraví parkoviště před konzervatoří, připravuje
P. Švarc – u Billy místo pro zásobování + betonové zábrany u angl. Dvorků (úkol: H. Pechmanová)
 Téma do Zpravodaje:
- stojany na kola
- nádoby na olej
- Hurá na prázdniny
- koncerty v Bubeníkových sadech
- okénko zahradního architekta
- investice
- vysazování stromů – každý zastupitel svůj strom
- vizitky zastupitelů
 na 06-07/2019 pozvat zástupce spol. Magnum – projednat tržnici (průběžně fotit stav a řešit
nepovolený zábor (auta-dodávky) – zahájit řízení o pokutě – domluvit s MP (p. Škoda)
 smlouva s Geovapem (kontejnery) – pozvat na jednání H. Vaněčkovou + p. Turka
(úkol: tajemnice MO Pce I)
 příprava témat pro jednání s vedoucí OHA Ing. arch. Kavalírovou
 nástavba výměník (pokračovat v přípravě)
 Bělobranské nám.
 oprava MK Na Drážce
 manuál umístění reklam na třídě Míru
 rekonstrukce nábř. Závodu míru
 průchod z ul. Štefánikova na Palackého třídu – v řešení
 RMO – VŘ chodníky Štrossova (realizace od 1. 7. 2019)
 PD – parkoviště ZM – projednáno v RMO
 řešit nepořádek kolem kontejnerů u Kubíka – poslat výzvu majitelům, aby posekali okolí
kontejnerů
 INFO z jednání u primátora (Holeček) – provede se nástavba části oplocení hřiště směrem k vile
(bude do konce června) - na ÚMO I již nic neřešit, všechny připomínky má p. Holeček posílat
e-mailem na kancelář primátora
 park Na Špici – musí být nová pravidla úkol: (p. L. Bochová – vše posílat ke schválení
p. Raškové, na vše musí být její vyjádření)
 poničený trávník na Masarykově náměstí – (úkol: L. Tobolková řešit přes KVB)
 umístit sloupek v Jindřišské ul. podél chodníku
 kontrola sklopných sloupků u divadla – průběžná kontrola, popř. zabudování sloupku na klíč
 info ŘSD-rekonstrukce světelné křižovatky Palackého x Hlaváčova – o prázdninách bude 2-3
víkendy zcela uzavřena
 při jednání s městskou policií upozornit na Bar 310
 přístroje na čeření vody na Čičák
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do RMO:

 darovací smlouva GASCO – důvodovou zprávu pošle M. Klapka
 VŘ č. 5 na rekonstrukci chodníku Štrossova
 cash pooling
 ceník na zpravodaj
Příprava úkolů na období prázdnin:
 oprava cesty v parčíku před školou na Spořilově - opravit do konce srpna (odstranit starý
povrch a zaasfaltovat)
 chodník kolem parčíku a školky v ul. K Polabinám – část opravit stejně jako na Spořilově
(projekt v roce 2020 – zbytek dát do Programu rozvoje)
 rekonstrukce ul. U Marka zpracovat PD, 2x kopaná sonda
Dne 12. 6. 2019
 Jednání se starosty všech MO Pce ve Svítkově na MO VI., příprava na Kolegium starostů
s primátorem


Z A S T U P I T E L S T V O MO Pce I



Reakce na podnět p. Petra Fryče (zmatečné dopravní značení v ulici Smilova) – předáno
na Odbor dopravy MmP…stanovisko “Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy“
bylo, že vše je v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Nespokojenost
p. Fryče s odpovědí – a to, že se p. Bc. Kříž z daného problému vylhal…a že není ve vyjádření
ani zmínka o podstatě problému, že se jedná o „zónu v zóně“. Jednoznačně nebyl problém
vyřešen!
Závěr: koncepčně bude a je řešeno s náměstkem Kvašem ve spolupráci s připomínkami MP –
viz jednání s řed. Hüblem, p. Škodou)

Dne 13. 6. 2019
 Slavnostní zahájení ABIFESTU v ČSOB pojišťovně aréně, celorepublikové dvoudenní setkání
hendikepovaných a zdravých lidí.


Zrealizováno a řešeno:
 Fontána Legie - bylo netěsné čerpadlo (oprava po urgencích). Vyřešeno.
 Fontána třída Míru - akáty odkvetly, spuštění začátkem týdne. Vyřešeno.
 Bubeníkovy sady - porucha na přívodu vody (rozpojení v zemi), V parku vyvěrá voda
ze země. Vyřešeno.



Na základě požadavku občanů ze Starého města na osazení misek na sloupech veřejného
osvětlení na Pernštýnském náměstí převislými muškáty je cenová nabídka ze Služeb města
Pardubic v celkové výši 137.640,- Kč, Závěr: hledat jiné dodavatele pro rok 2020.



Smetáčkova cesta, akce pro děti v Tyršových sadech, účast na programu.

Dne 16. 6. 2019
 Účast v porotě XVI. ročníku „INTERNATIONAL FESTIVAL JAZZ DA.NCE OPEN 2019“
s mezinárodní účastí, ve VČD Pardubicích.
Dne 17. 6. 2019
 Jednání s tajemníkem MmP. Mgr. M. Zitkem, obsah: organizační záležitosti, budoucí změna
STATUTU, IT projekty…
 Jednání s p. Štěpánkem, obsah: výměník, budoucí vlastnické poměry, možnosti.


Jednání u primátora M. Charváta, téma: havarijní stav ulice JUDr. Krpaty, přítomen
Ing. Dyntar (VaK), vedoucí odboru MO Pce I. L. Tobolková a M. Klapka, zástupce OHA,
koordinace při budoucí rekonstrukci, opravu členit na etapy – finanční náročnost.



Žádost p. Anny Kučerové on podporu rétorické soutěže MISTR SLOV. Závěr: vyhodnotí
Komise, doporučeno podat žádost o dotaci.
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RMO Pce I:
Program 14. schůze Rady městského obvodu Pardubice I











Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
Schválení objednávkového formuláře, podmínek a ceníku inzerce ve zpravodaji
městského obvodu Pardubice „Jednička“
Oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2018
Darovací smlouva společnosti GASCO spol. s r. o.
Návrh na jmenování nových členů školských rad
Dohoda o poskytování cash-poolingu
Kontrolní zpráva č. 2 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I
Kontrolní zpráva č. 3 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I
Výběrové řízení č. 5/2019 „Stavební úpravy chodníku v ul. Štrossova – vpravo ve směru
Pardubičky
Diskuze

Dne 18. 6. 2019
 Porada s vedoucími odborů MO Pce I
 propady v ul. JUDr. Krpaty – zpracovat novou PD do konce roku, rozdělit na etapy
a zkoordinovat s VaKem kácet po částech – provedeny odvrty (poskytnout VaKu jako
podklad), VAK požadavek na město – finance na příští rok, tajemnice naplánuje jednání
s PRODINem (upřesnění, co má být v PD – do konce června 2019 (úkol: L. Tobolková)
 obnova stromořadí v ul. Jahnova – AFI Palace, zaplatí ???
 vyhradit parkovací místa pro SPŠPT do doby, než se opraví parkoviště
před konzervatoří, připravuje P. Švarc – u Billy místo pro zásobování + beton. zábrany
u angl. dvorků (zajistí p. Janata, zodpovídá H. Pechmanová)
 pozván zástupce spol. Magnum – projednat tržnici (průběžně fotit stav a řešit
nepovolený zábor-auta), zúčastní se L. Tobolková a M. Klapka
 smlouva s Geovapem (kontejnery) – pozvat na jednání H. Vaněčkovou, (úkol: tajemnice
MO Pce I
 Bělobranské nám. – hledat vhodné místo pro kont. stání na separovaný odpad –
ve středu jednání s K. Jirsovou ve věci Bělobranského nám. – zadat studii řešení
kontejnerového stání a poslat jménem starostky podnět Ing. Míčovi, aby zadali studii
na řešení přemístění kontejnerového stání + poslat písemně na OHA body, co by měli
řešit na OHA v rámci oprav Bělobranského náměstí
 rekonstrukce nábř. Závodu míru – připravit další etapu + spolupráce OHA (celou studii
poslat k posouzení OHA)
 průchod z ul. Štefánikova na Palackého třídu – zadáme studii řešení prostoru
od Štefánikovy ul. k bytovému domu a průchodu - do konce roku dle finančních
možností obvodu (úkol: tajemnice MO Pce I)

řešit nepořádek kolem kontejnerů u Kubíka – výzva poslána, posekali jsme
 p. Holeček – budou vyměněny sítě a provedena nástavby části oplocení
 naplánovat jednání u primátora (řešení prostoru u Zvonice) – majetek města – parkování
v tomto prostoru by mělo řešit OMI, zjistit záměr u arch. Kavalírové, tajemnice připraví
body, které se předem pošlou primátorovi, aby se připravil
 na OMI poslat dotaz ohledně odstranění brány u zvonice – na SÚ poslat podnět
k odstranění
 dopis starostky – řešit výkup pozemků od Kubíka na vybudování kontejnerového stání
(úkol: M. Klapka)
 sloupky u VČD dát znovu řetěz a termín do konce června – jinak se bude zamykat.


Jednání Kolegia starostů všech městských obvodů:
 financování výpočetní techniky – Ing. Brož
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finanční kompenzace DP při objízdných trasách z důvodu rekonstrukcí vozovek. Zákon
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, kontra požadavky DpmP – bod zařazen
na základě žádosti p. starosty Čapka z MO VII. Pardubice
vraky na území města – bod zařazen na základě žádosti p. starosty Štěpánka z MO
Pardubice III.
výsadba stromů – výběr vhodných lokalit – zástupce z OHA
nové znění Statutu
grafické znázornění hranic městských obvodů



Akce pro děti před hlavními prázdninami „Hurá na prázdniny“ v Bubeníkových sadech,
organizace akce, účast mateřských škol, pořadatelé – děti ze ZŠ Bratranců Veverkových, účast
dobrovolných hasičů s technikou, firma Spring, atrakce a prodejní stánky p. Lagronové, pořízení
stanu a triček s reklamou MO Pce I., nákup a pořízení cen pro děti (zastupitelé: O. Šebek,
M. Drenko, věcné ceny, omalovánky a sladkosti z MmP, z bank a pojišťoven…). Závěr: velmi
zdařilá akce, velká účast dětí s rodiči.



Účast na Komisi pro výchovu a vzdělávání

Dne 19. 6. 2019
 Jednání v kanceláři starostky na problematikou tržnice na Třídě míru prostor
před Magnumem:
 tlak veřejnost na nepořádek a hluk ve večerních nočních hodinách x tržní řád
 převod zpevněné plochy, pod plochou jsou umístěny podzemní garáže, vzhledem
k okolnostem zde nesmí jezdit auta s velkou tonáží
 návrh Ing. arch. Valtra – navržené stánky v ceně cca 1x/100.000,- Kč, celkem 8 stánků
na ploše
 úklid – smlouva s Technickými službami města
 zakoupeny 4 nové odpadkové koše
Závěr: spolupráce s MP, kamerový systém – přehled o situaci na tržnici
monitorovat auta na tržnici – nosnost, zákaz stání obslužných aut pro tržnici.


Jednání s p. Jirsovou, podnět na využití Bělobranského náměstí:
 Schůzka s OHA p. Ing. arch. Reiský – řešení (plán koncepčního charakteru)
 mít zpětnou vazbu, dotazníková mapa, workshop, pocitová mapa, facilitátoři
 cíl: příjemné náměstí, kultura, umění, historická část
 umístění kontejnerů
 stálá forma rozvoje bydlení

Dne 20. 6. 2019
 Supervize lektorek


Program 15. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I:
 schválení vydání nultého čísla zpravodaje městského obvodu Pardubice I „Pardubická
Jednička“




žádost o výpůjčku party stanu MO Pardubice

Zajistit úkol na podnět od p. Kindlové na sekání trávy v areálu Veterinární kliniky.
Závěr: sekání trávy má na starosti MmP, OMI předáno a zajištěno

Dne 21. 6. 2019
 Jednání s panem Kopeckým z J. K. Bandu, historie ukotvení Dukla, Dubina, Hronovická dnes
nemají prostory pro zkoušení a umístění nástrojů, které nelze přenášet. Předcházelo jednání
s vedoucí Mgr. Liedermanovou, náměstkem p. Rychteckým a ředitelem DDM Alfa M. Adamů –
nedohodli se. Žádost o pomoc při hledání zázemí pro kapelu.
Výročí kapely 30. let v roce 2020.
Závěr: starostka naplánovat v září 2019 jednání s ředitelem DDM Alfa, zjistit stav věcí a snažit
se najít kompromis.
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Dne 24. 6. 2019
 Dětský den v Bubeníkových sadech, společná akce Svítání a ZŠ Bratranců Veverkových –
účast a záštita nad akcí


Přijato upozornění ohledně špatného stavu chodníků a schodů k parkovišti v ul.
Palackého u domu čp. 292. Závěr: bylo provedeno šetření na místě, část chodníků patří SVJ,
které si budou muset opravit. Schody budou opraveny, je naplánováno.

Dne 25. 6. 2019
 Porada s vedoucími odborů MO Pce I:
 vedoucí odboru p. Klapka odpoví na dopis L. Čížkové z ŘSD
 při jednání s městskou policií upozornit na Bar 310 – provádět kontroly
 přístroje na čeření vody na Čičák – cca 75 000,- Kč
 info z porady tajemníků:
 změna statutu – správa IT
 péče o zeleň
 přestupky
 vyjadřování MO k územnímu řízení
 parkoviště za DH – odstranit – starostka se bude informovat na záměr na odstavné
ploše
 řešit parkování v Sakařově ulici
 špatný stav vozovky v Sezemické ulici (od ul. E. Junkové po Pospíšilovo nám.) – OSM
prověří u nám. Dyntara (VAK), na kdy je plánovaná oprava Sezemické ulice v tomto
úseku
 pod lanovkou v parku Na Špici – upravit povrch (jsou tam ostré kamínky)
 pro příští rok řešit výběr kapel pro koncerty v Bubeníkových sadech – i jiné žánry


Komise pro reklamu a pozemky, účast, komunikace o bodech předkládaných za MO Pce I.

Dne 26. 6. 2019
 Jednání s p. J. Petrem, člen Hudební akademie, připravuje se autogramiáda s K. Gottem
dle zdravotního stavu zpěváka. Nabídka nákupu CD dle výběru, Závěr: pro MO a zastupitele
zbytečné, možný pouze vlastní odběr s osobní platbou.


Obdrželi jsme nesouhlas (z Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy)
s provedením navržené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích –
jednalo se o návrh přechodné úpravy provozu v souvislosti s pořádáním sportovních
a kulturních akcí konaných v ČSOB Pojišťovna aréně v Pcích – vyhrazené parkování
pro vozidla.



Účast na slavnostním nástupu armády na Dukle,



Postavení stanu na dětském hřišti v parku Na Špici.



Na žádost MP instalována lavička a odpadkový koš na Vrchlického nábřeží.



Oznámení o černé skládce na nábřeží Závodu míru. Závěr: provedeno odklizení, bohužel
se bezdomovci stěhují z místa na místo a zanechávají po sobě nepořádek. Domečky často
slouží mládeži (14-15letí) k přespávání a jako místo ke konzumaci alkoholu - zaměření na tyto
lokality MP.

Dne 27. 6. 2019
 Jednání s p. M. Ptáčkem (oddělení architektonické a urbanistické koncepce), na základě
pověření nám. Kvaše spolupodílení na rešerše záměrů týkajících se cyklodopravy – především
stezek pro cyklisty na našem obvodu. Seznámení s dokumentem „Strategie zkvalitnění
veřejných prostranství města Pardubic“ – přizván k jednání p. zastupitel V. Jirsa


Vytvoření a instalace Schránky důvěry pro spoluobčany, umístění v mezidveřním prostoru
u vstupu do budovy MO Pce I.
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Souhlas z Odboru životního prostředí / Oddělení odpadů a ovzduší s provozem drtiče
stavebních materiálů v období 26. 8. – 18. 10. 2019 a to v areálu bývalého lihovaru HOBÉ
Pardubice.

Dne 2. 7. 2019ě
 Porada s vedoucími odborů MO Pce I:
 poničený trávník na Masarykově náměstí – L. Tobolková řešit přes KVB,
 umístit sloupky v Jindřišské ul. podél chodníku (pevné + 1 vyndávací) – návrh
dopravního značení (H. Pechmanová, realizace M. Klapka),
 kontrola sklopných sloupků u divadla – starostka dala pokyn k průběžné kontrole –
jednání s náměstkem Ing. Kosem - možné zamykání při nedostatečné kontrole
ze strany správy VČD Pardubice,
 oprava cesty v parčíku před školou na Spořilově - opravit do konce srpna (odstranit
starý povrch a zaasfaltovat),
 chodník kolem parčíku a školky v ul. K Polabinám – část opravit stejně jako
na Spořilově (projekt v roce 2020 – zbytek dát do Programu rozvoje),
 rekonstrukce ul. U Marka zpracovat PD, 2x kopaná sonda.
Dne 4. 7. 2019
 Vystoupení kapely STRESOR V Bubeníkových sadech, záštita starostka MO Pce I,
prázdninové odpoledne pro děti a hudební večer pro dospělé (kapely – Quo Vadis, Kris, Buď fit
a Stresor) k 20 letům na rockových vlnách.
Závěr: bezproblémová akce, skupina splnila naše požadavky pro klidný průběh koncertu.
Dne 11. 7. 2019
 Zasedání hodnotící komise ke „Stavební úpravě chodníku v ul. Štrossova – vpravo v rozsahu
od restaurace Vatikán po ulici U Kamenné vily – SO 1.


Program 16. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I
Starostka navrhla stažení bodů č. 7., 9.
 Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu.
 Peněžní a nepeněžní plnění za inzerci ve zpravodaji.
 Návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic.
 Vyjádření k žádostem o dotace.
 Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice I – změna.
 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 5/2019 –
„Stavební úpravy chodníku v ul. Štrossova – vpravo ve směru Pardubičky“.
 Vyjádření k PD stavby „Hotel IDEON, ubytovací část hotelu“.
 Přesuny finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019.
 Schválení smlouvy o spolupráci se spol. DEPRO REAL s. r. o.
 Žádost o vyjádření k udělení výjimky ze zákazu užívání a provozování zábavní
pyrotechniky.
 Diskuze.

Dne 22. 7. 2019
 Jednání ohledně zabezpečení mostku na Wernerově nábřeží, předmět jednání. Omezení
těžké dopravy přes mostek na Wernerově nábřeží
 přes mostek jezdí vozidla o hmotnosti 32 t z důvodů rekonstrukce radnice
 dále zde probíhá pravidelná doprava těžkými vozidly na svoz TKO
 na mostku běžně parkují osobní vozidla
 obava, že dochází k poškození historické stavby
Diskuse: Ing. arch. Jan Kadlec, Adolf Vondrka, Ing. Jaroslav Hruška, Bc. K. Jakubíková,
Ing. Pavel Šmaha, CSc., Ing. arch. Aleš Reiský, L. Tobolková
Závěr:
 zajistit měření nosnosti mostku přes Císařský náhon
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požádat MP o častější kontroly v této lokalitě zaměřené na nepovolené parkování
vozidel přímo na mostku, porušování tonáže vozidly jezdícími přes mostek
na vyplňování spár v žulové dlažbě používat hmotu, ve které je větší podíl jílovohlinitých složek
podnět jednání s firmou SmP a. s. ve věci zajišťování odvozu TKO z Wernerova nábř.
vozidly odpovídajícími povolené tonáži – předat k řešení OŽP MmP.

Dne 23. 7. 2019
 Místní šetření v terénu v Labské ulici, žádost p. Jakubičky o odkoupení městské pozemku
v souvislosti s výjezdem jeho dcery
Závěr: nepovolit (je možný výjezd jiným způsobem) a zároveň nechat otočit dopravní značku
pro parkování pro veřejnost.


Jednání s p. Zahradníkovou, osobní problém seniorky se sousedy.



Jednání ohledně vnitrobloku V. Junkové s p. Ouředníkovou, úklid a rekonstrukce.

Dne 26. 7. 2019
 Jednání s nám. J. Rychteckým, zavlažování Sportovního parku, hledat řešení pro budoucnost
(finanční náročnost pro MO Pce I.), Workoutová sestava: cca 50% podíl MO Pce I…přibližná
účast 700 tisíc Kč.
Dne 10. 8. 2019
 Účast na otevření Sportovního parku Pardubice 2019
Dne 12. 8. 2019
 Program 17. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I







Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí (DUR) „Hotel IDEON, ubytovací část
hotelu“.
Schválení smlouvy o spolupráci se spol. DEPRO REAL s. r. o.
Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu.
Schválení smlouvy o dodávce kalendářů.
Diskuse.

Podnět od p. zastupitele J. Čáslavky, který od února 2019 upozorňuje na propadlé odpadkové
koše, pod kterými se hromadí nepořádek. Závěr: vzhledem k tomu, že jde o opakující se
problém, který nejde řešit opravami zámků u dna košů, které jsou dožilé (staré 17 let), byl dán
pokyn vedoucímu odboru o výměnu všech odpadkových košů v Bubníkových sadech. Jelikož
se jedná o vyšší částku (cca 140.000,- Kč), musí být odsouhlasena RMO a neprodleně budou
všechny koše vyměněny (koše typu RAILA 2017, včetně dopravy).

Dne 13. 8. 2019
 Účast na akcích Sportovního parku, veřejné poděkování MO Pce I za podporu a pomoc
při zajištění optimálních podmínek sportovních akcí v parku Na Špici.
Dne 14. 8. 2019
 Jednání ohledně vnitrobloku Bulharská 1340, pan R. Kotrouš (předsedou SVJ Bulharská
č. p. 1340) a paní Bc. P. Jedličková (bydlící v domě Bulharská č. p. 1340), za účelem informace
o nastalé situaci a řešení možných důsledků souvisejících se změnou vlastnictví části pozemků
ve vnitrobloku bytových domů č. p. 1340, 1341, 1036, 936, 927, 926, 925 a 1589 v ulici
Bulharská. Vlastníci bytových jednotek, obyvatelé těchto bytových domů obdrželi informaci
o potencionálním investičním záměru vlastníka pozemku parcely č. 4081 v k. ú. Pardubice –
Ing. V. Stříteského. Dle nabytých informací by se mělo jednat o stavební záměr spočívající
v umístění parkovacích míst nebo i garážových stání přímo v areálu zmíněného vnitrobloku.
Jelikož se na předmětném pozemku v současnosti nachází zelená plocha tvořená travním
porostem v parkové úpravě (keře, květiny apod.), spolu s drobným mobiliářem (sezení, věšáky
na prádlo apod.), obávají se bydlící z okolních BD, že by případnou stavbou došlo ke zhoršení
kvality bydlení v jejich lokalitě, spočívající v úbytku odpočinkových ploch, úbytku zeleně,
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a naopak k nárůstu dopravní zátěže, tedy navýšení hluku, emisí z výfukových plynů automobilů
a prašnosti.
Zástupci městského obvodu Pardubice I následně vylíčili, jaké možnosti pro obyvatele těchto
BD existují, pokud by chtěli mít možnost vyjádřit se k případné stavbě na uvedeném pozemku.
Jelikož se jedná o pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, který je navíc od některých domů
oddělen pozemkem ve vlastnictví jiného vlastníka (v tomto případě se jedná o Statutární město
Pardubice), bylo p. Kotroušovi a paní Jedličkové sděleno, že v rámci případného územního
řízení nebudou s největší pravděpodobností účastníky řízení podle §85 bod 2 písm. B zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Závěr: na základě této skutečnosti byly obyvatelům zmíněných BD doporučeny následující
kroky:
 Informovat se na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta o funkčním
vymezení plochy, ve které se jmenovaný pozemek nachází. Odpovědí by mělo být
taxativní vyjmenování všech druhů staveb, které jsou na tomto pozemku určené
jako možné nebo přípustné a naproti tomu pak i výčet staveb, které jsou v této ploše
nepřípustné.
 Poslat na Magistrát města Pardubic, stavební úřad jménem občanů (nejlépe za celá
SVJ, nebo podpisy co možná nejvíce vlastníků BD) žádost o přiznání účastenství
ve všech řízeních (územních i stavebních) na pozemku parc. č. 4081 v k. ú. Pardubice.
Jako důvod by mělo být uvedeno, že každá stavba, zejména pak stavba případných
parkovacích stání nebo garážových stání, se jich bude přímo dotýkat (hlukem, emisemi,
pohodou bydlení …).
 Dále zástupci městského obvodu Pardubice I informovali pana Kotrouše a paní
Jedličkovou o možnosti založit si, na základě právních předpisů spolek, který by měl
být zřízen za účelem možnosti vstoupení do řízení vedených stavebním úřadem.
 Jako další bod jednání bylo domluveno, že Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor
správy majetku prověří možnosti ozelenění a případné výsadby či výsevu rostlinami
na zelené ploše před BD čp. 1340 směrem do ulice Bulharská.


Běh pro pěstouny aneb hledáme rodiče, v rámci Sportovního parku Pardubice, Park
Na Špici.

Dne 15. 8. 2019
 Pracovní setkání s p. B. Roubem, téma do zpravodaje Jednička a pracovní kroky
pro starostku a zaměstnance MO Pce I.
Dne 16. 8. 2019
 Jednání s vedoucím M. Klapkou a naší arboristkou, téma: citlivá otázka vzrostlých
a zdravých borovic v projektu výstavby hotelu IDEON, názory odborníků před vlastním
setkáním s projektantem.
Závěr: nesouhlas s pokácením stromů, přestože byla nabídnuta rozšířená náhradní výsadba.


Jednání s projektantem p. P. D. pro výstavbu kongresového centra IDEON, v plánu je
i úprava zeleně v okolí hotelu, bylo navrženo, aby vzrostlé borovice byly uchovány a chodník
se jim vyhnul, tedy nemusí být chodník příčný, ale rozvolněný.

Dne 17. 8. 2019
 Účast na otevření multižánrového festivalu FRIEDS FEST na Dostihovém závodišti
v Pardubicích.
Dne 19. 8. 2019
 Program 18. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I





Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí (DUR) „Hotel IDEON, ubytovací část hotelu“.
Schválení nákupu 13 ks odpadkových košů do parku v Bubeníkových sadech.
Nominace do školské komise Svazu měst a obcí.
Diskuze.
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Stížnost p. Z. Ř. na rušení nočního klidu na třídě Míru u restaurace“ Prostě bar“. Závěr:
sledování kamerovým systémem, častější kontroly MP hlavně v hodinách mezi 1:00 – 4:30
hodin, lze uvažovat o omezené provozní době hostinského zařízení.



Jednání s p. J. Razskazovem a L. Sokolem, vydání nové publikace města Pardubic –
Slovany, Drážka…, možnost odběru MO Pce I.

Dne 20. 8. 2019
 Účast na konkurzním řízení na Mateřskou školu Wintrova, členka komise.
Dne 21. 8. 2019
 Jednání s p. Z. Nechvílovou, žádost o možnou dotaci na vystoupení pro seniory v Domě
techniky koncem září či v měsíci říjnu, pomoc při sepsání žádosti.


Podání žádosti o zajištění pravidelných kontrol čistoty vnitřních prostorů přístřešků u zastávek
MHD na TŘÍDĚ MÍRU, včetně omytí skel.



Žádost p. R. Skaleckého o zjištění situace v ulici Štrossova, velká rychlost projíždějících
aut, parkování pod nadjezdem, Závěr: připravována rekonstrukce celého nadjezdu, jejíž
součástí bude i řešení prostoru pod nadjezdem. Rychlost bude sledována MP.



Podnět občanů ze sídliště Závodu míru o neudržitelném stavu chodníků. Závěr: příležitost
možné dotace, oprava chodníků v nejnutnějším provedení.



Výjezdní zasedání Praha – supervize.

Dne 27. 8. 2019
 Dílčí jednání s místostarostou O. Šebkem, příprava na jednání na Kolegia starostů
v kanceláři p. primátora, téma: STATUT.


Účast na jednání Komise pro reklamu a pozemky.

Dne 28. 8. 2019
 Jednání s občany Starého města – p. Zelingerovou, p. Šnajdrovou a p. Svobodovou,
téma: nepořádek před radnicí – svatby, holubí trus, úklidová technika – nezajíždí kartáče
až k domům, parkování aut na Wernerové nábřeží, zklidněn hluku z restaurací, naplánovaná
květinová výzdoba do misek na Pernštýnském náměstí, zásobování místních restaurací
a obchodů.


Účast na předpremiéře Festivalu železnice, Kulturní park Pardubice, putovní výstava.

Dne 29. 8. 2019
Program 19. schůze Rady městského obvodu Pardubice I








Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu.
Vyjádření žádosti o přímý prodej nebytového prostoru.
Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2019.
Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019.
Dotace z rezervy starostky.
Program 5. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 9. 2019.
Diskuze.

Dne 10. 9. 2019
 Jednání s ředitelem MP p. Hüblem, téma: problematika parkování, kontrola tržnice –
parkování aut, hlučnost občanů před McDonald´s ve večerních hodinách, kontroly v ulici
Bartolomějské – zaparkovaná auta, mostek na Císařském náhonu, divoké parkování aut, pokuty
za odhození nedopalků, bezdomovectví – znečišťování přednádraží, laviček exkrementy, močí
apod. Vyjádřena pochvala na dobrou spolupráci MP a MO Pardubice I. Zvláště pochvala
pro p. Tobolkovou za pružné jednání a řešení problémových situací.
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Dne 11. 9. 2019
 Jednání u náměstka P. Mazucha, téma: Koordinátor veřejného prostranství


Účast na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání, jako členka komise



Účast na jednání u starosty MO Pce VI., téma: doladění stanoviska stran novely STATUTU
města, zaslaný cílový materiál nekoresponduje s přijatými závěry v diskusi – zejména
v problematice zeleně – upravený STATUT stanoví všechnu zeleň v obvodě a pak až jednání
pracovního týmu…???



5. zasedání - Z A S T U P I T E L S T V O,
místo konání v zasedací místnosti MmP ve ŠTROSSOVĚ ul. 44 - po vstupu se dáte vlevo.

Dne 10. 9. 2019
Zapsala: Bc. Alena Stehnová, starostka MO Pardubice I.
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