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Pozvánka
na 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I,
které se koná
ve středu 24. února 2021 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828.

Program jednání:
1.

Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I

2.

Poskytnutí odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a
zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2020

3.

Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubice

4.

Kontrolní zpráva č. 9 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I

5.

Informativní zpráva – Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2020

6.

Diskuze

Bc. Alena Stehnová
starostka městského obvodu Pardubice I

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

Zpráva pro 12. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

24. 2. 2021

Předkladatel:

Bc. Alena Stehnová, starostka

Zpracoval:

Bc. Alena Stehnová, starostka

Číslo zprávy:

1

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu
Pardubice I.
Důvodová zpráva:
Činnost starostky Aleny Stehnové od 10. 12. 2020 do 24. 2. 2021
Dne 10. 12.2020
− Jednání s ředitelem SmP a. s. Ing Kopeckým
Téma: spolupráce na rok 2021, smlouva
−

Jednání s primátorem M. Charvátem, online
Téma: žádost Ing. arch. Klimeše, informace o možné výstavbě parkovacího domu, dohodnuto
společné online jednání za přítomnosti Ing. Kvaše, J. Menšíka…

−

Koordinačního jednání k investičním akcím ve městě Pardubice v roce 2020 a výhled
do roku 2021

Dne 11. 12. 2020
− Setkání s Doc. Izerlem k 101 letému životnímu výročí, obdarování
−

Svaz měst a obcí České republiky - základní informace a body z diskuse týkající se Národního
plánu obnovy – přeposláno všem zastupitelům e-mailem, (vše se mění podle pandemické
situace v naší zemi).

Dne 14. 12. 2020
− Jednání s J. K. – ohledně domény Pardubická 1
Dne 15. 12. 2020
− Stížnost od občana p. V. S.- dne 9.12. 2020 jsem zaparkoval u polikliniky na sídlišti za AFI
palácem, vhodil 30 Kč, automat vrátil 10 Kč a napsal, že je v poruše, zbylých 20 Kč i přes několik
pokusů nevrátil. Tak se ptám, kdo mě připravil o 20 Kč? Další přístroj sice fungoval, ale lístek
vydal až na několikátý pokus a jeho grafika i návod jsou bohužel zcela nesrozumitelné, získat
od něj po zaplacení lístek, je věda, nikoliv jednoduchý úkon srozumitelný každému občanovi.

Závěr: celý systém placeného stání je ve správě odboru dopravy MmP. Stížnost jim byla
postoupena pro věcnou nepříslušnost našeho úřadu k vyřízení stížnosti. Občan obdržel z MO
Pce I informaci o postoupení.
Odpověď z OD MmP Ing. P. Bureše: „Od 7.12.20220 přechází placení parkovného na nové PA, které
umožňují platbu více způsoby než PA staré. Staré automaty jsou, do jejich postupné likvidace
a demontáž, označeny – Mimo provoz. Demontáž PA začne 14.12.2020. V příloze posílám foto,
jak byly parkovací automaty označeny. Asi sám uznáte svoji chybu a když budete akurátní, nebude
vymáhat dlužnou částku 20,- Kč, za to, že jste se přehlédl“.
Dne 16. 12. 2020
− Nabídka možnosti spolupráce při zlepšení dopravy ve městě i kraji od Ing. Michala Kučery,
majitele, ředitele, ale i řidiče v TOP TAXI. V dopise vyjádřil myšlenku vytvořit v Pardubicích
“pracovní skupinu”, která by na informace a podněty v dopravě v Pardubicích reagovala
(píše: „Naši řidiči jsou další oči na silnicích, které by mohly sloužit ku prospěchu města či kraje“).
Rád by tímto navrhl sestavení pracovní skupiny, kde by kromě osoby mé byl zástupce města,
kraje, ale i na přiklad Dopravního podniku či Městské policie. Na pravidelných setkáních by se
mohli prodiskutovat postřehy z dopravního provozu města či kraje a společně hledat cestu
k odstranění problémů, které mohou negativně působit nejen na dopravní provoz, ale i na život
ve městě či kraji.
Závěr: nabídka byla poslána na Martinu Netolickému, Martinu Charvátovi a Martinu

Kolovratníkovi.
Co projekt ParduPlán? Jedná se projekt, který by se měl zabývat všemi druhy dopravy ve městě
– ať už se jedná o dopravu hromadnou nebo individuální, nákladní, nemotorovou, nebo také
o dopravu v klidu (parkování) – zaměří se na všechny stávající problémy a budoucí výzvy
a navrhne jejich řešení tak, aby byla doprava a její další vývoj tzv. dlouhodobě udržitelný.
Dne 17. 12. 2020
− Přeposlána informace ke změně organizačního řádu Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje – viz materiál v příloze do vašich schránek
Dne 18. 12. 2020
− Jen pro informaci předkládám zprávu o veřejném shromáždění, kdy se svolavatel zavázal
k dodržování předpisů. Jednalo se o akci veganů, kteří promítali kolemjdoucím na tabletech záběry
z jatek, tato akce zde již proběhla několikrát.
−

Informace - plán kontrol na ÚMO Pardubice I na rok 2021 (pro zastupitele přeposláno emailem).

Dne 21.12. 2020
−
Informační zpráva: Oblastní charita Pardubice připravila jako každý rok Tříkrálovou sbírku, letos
za značně ztížených podmínek pandemie. MO Pardubice I podpořil umístěním sbírkové pokladničky
v našich prostorách, spolu s krabičkou drobných pozorností pro dárce (žehnané křídy, tříkrálové
samolepky, sladkosti, kalendáříky). Tříkrálová sbírka probíhala letos v době od 1. do 24. ledna 2021.
−

Jednání s občany bydlícími v Jindřišské ulici u poslance M. K. Problematika obousměrnosti
cyklostezek – nehody.

Závěr: bude jednat dále poslanec s MmP.
−

Jednání Komise pro pozemky a reklamu, online

−

Zasedání mimořádné RMO Pce I
Program 47. mimořádné schůze:
•
Vyjádření k PD pro územní řízení stavby „INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice – Dubina“
•
Rozpočtové opatření č. 35 - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 – Životní
prostředí

•

•

Výjimka ze zadávacího řádu → Výsyp a pronájem odpadkových nádob včetně likvidace
komunálního odpadu; Přistavování velkoobjemových kontejnerů; Odstraňování
akutních závad na MK
Diskuse

Dne 22. 12. 2020
− Informace o změně Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení
na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice (přeposláno
emailem)
Dne 23. 12. 2020
− Podněty zastupitele M. Slanaře:
• Týká opravy silnice u zámku a Pod zámkem (stačí vozovku ošetřit pouze štěrkodrtí), je zde
v některých místech silně poškozená vozovka, často se zde jezdí na kolech či bruslích, hlavně
kvůli malým dětem. Posílám fotku silnice v příloze.
Závěr: vyjádření k požadavku na opravu komunikací. V roce 2020 byly provedeny na této

komunikaci lokální opravy velkých výtluků naší pracovní četou studenou živ. směsí CANADER
(toto je prováděno průběžně, dle potřeby), celkový stav komunikace je za svojí životností,
použití štěrku podle názoru praktika není vhodné, jelikož nebude v poškozené vozovce držet.
Řešení s asfaltovým postřikem by bylo vhodnější, ale nejlepším řešením by bylo v celé šíři
vozovky položit novou vrstvu živičné asfaltové vrstvy v síle 5 cm (je nutné zajistit finanční
prostředky a případně projednat, kdo má takovou rekonstrukci zajišťovat. MO má dle Statutu
města provádět údržbu a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací v majetku města. Je škoda, že tato komunikace nebyla opravena v rámci
revitalizace Tyršových sadů (architekt to v původní dokumentaci řešil – informace podána
z našeho Odboru majetku a správních činností).
•

Oprava části propadlé vozovky před budovou Sokolovny v ul. Jiráskové. Není horšího místa
ve vozovce v centru města, než je tohle. Nikde nic takového obdobného není. Byla bys schopna
to na jaře zajistit?

Závěr: souhlasíme, že v tomto místě je vozovka částečně propadlá, oprava je možná pouze
za použití sil. frézy a následné strojní pokládky živ. krytu ve větším rozsahu, abychom tuto
nerovnost způsobenou hrbem nad horkovodem umístěným pod přechodem vyrovnali. V první
řadě budeme v tomto roce muset zajistit opravy na hlavních silnicích a v případě, že budeme
mít finanční prostředky můžeme tuto opravu zajistit, ale poškozených vozovek je opravdu
hodně, jelikož do nich nejsou průběžně vkládány finanční prostředky na celkové rekonstrukce
v celé šíři vozovky. Minimálně po dobu 40 let se takové opravy neprovádějí (např. hlavní silnice
od nádraží po nemocnici, Palackého třída, Sukova třída, náměstí Republiky, Jahnova,
Bubeníkova, Štrossova). V našem rozpočtu pro kalendářní rok 2021 je na opravy komunikací
(silnic) počítáno s částkou cca. 1 500 000,- Kč včetně DPH (v minulých letech podobná částka)
což je při ceně cca 500,- Kč za metr čtvereční včetně frézování staré vozovky plocha cca 3000
m2. To je při průměrné šířce vozovky 4 m 750 metrů vozovky na délku. Pro představu Sukova
třída má na délku 500 m a šířka je 16 m (4 jízdní pruhy) což je plocha 8000 m2 v případě
křižovatek (vyjeté koleje) je potřeba opravu zajišťovat po cca 4 letech. Dále je problém ve
špatném provedení podkladních vrstev (např. žulové kostky), což je problém většiny silnic
v našem obvodě. Závěrem, pokud bude větší objem financí, rádi budeme zajišťovat opravy ve
větším rozsahu i na méně frekventovaných silnicích - informace podána z našeho Odboru
majetku a správních činností.
•
•

Obrubník, který brání lepšímu průjezdu cyklisty k přechodu nebo maminkám s kočárky
u přechodu U Kostelíčka.
Schod na cyklostezce Polabiny-nádraží přes lávku Kpt. Bartoše. Z druhé strany v Polabinách
to minulý rok opravil ÚMO II. Jedná se o poměrně dost vytíženou cyklostezku spojující oba
břehy Labe, pohyb obrovského množství lidí.

Závěr: podnět byl předán na OD MmP, protože je to v jeho kompetenci a na řešení problému
se již pracuje.
Dne 27. 12. 2020 – 13. 01. 2021 HOSPITALIZACE V NEMOCMICI
Dne 11. 1 2021
− 48. schůze RMO Pce I – online, jednání řízeno místostarostou Ondřejem Šebkem
Program:
•
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
•
Vyjádření k PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Nová budova ČSOB
pojišťovny – PHQ Pardubice“
•
Vyjádření k PD pro oznámení stavby „Novostavba rodinného domu Na Sádkách“
•
Diskuse
Dne 14. 01. 2020 – 17. 01. 2020 KARANTÉNA, REKONVALESCENCE
Dne 18. 1. 2021
− Vyplnění dotazníku zjišťujícího názory na řešení dluhové problematiky občanů. Svaz
měst a obcí byl znepokojen obsahem návrhu i dosavadním průběhem legislativního procesu
novelizace insolvenčního zákona (aktuálně sněmovní tisk 1073). Návrh neprošel standardním
připomínkovým řízením, jednáním Legislativní rady vlády ani jejími pracovními komisemi.
Smyslem insolvenčního řízení by mělo být i hledání rovnováhy mezi zájmy dlužníka a věřitele.
Dne 19. 1. 2021
− Na základě podnětu z MO Pce I jsme obdrželi Informaci od vedoucího OŽP MmP Ing. Míči o odchytu
holubů. Od 12. 1. byl prováděn odchyt na budově Komerční banky u Zelené brány. Toto odchytové
místo obsáhlo lokalitu starého města, tzn. ul. Bartolomějská a Pernštýnská, ze kterých vzešly
v r. 2020 stížnosti obyvatel na zvýšený výskyt holubů. Odchyty byly přerušeny na dobu svátků a
konce roku dne 18.12.2019. Opětovné spuštění bylo provedeno 4. 1.2020. K 17. 12. 2020 bylo
odchyceno 291 ks holubů.
Dne 20. 1. 2021
− Jednání KVV
• Program: Výroční zpráva o činnosti KVV za rok 2020
• Oceňování pedagogů ZŠ a MŠ
Dne 21. 1. 2021
− Podněty zastupitele V. Jirsy
• Labská ulice
Existuje záměr bytové výstavby zde: https://mapy.cz/s/kotosebusu. Dle mých
neověřených informací se jedná o několik desítek bytových jednotek, což by bylo v
tomto cenném území jednoznačně nepřiměřené. Myslím, že nejlepší by bylo navázat
kontakt s investorem a poprosit o prezentaci na MOI a ideálně rovněž v komisi pro
urbanismus a architekturu rady města.
• Oplocení domu v sídlišti na Dašické
Jedná se o tento pozemek: https://mapy.cz/s/mejanenodo. Dle mých neověřených
informací již snad probíhá řízení. Pokusím se to ověřit na stavebním úřadě. Pokud bude
MO I účastníkem řízení, prosím o negativní stanovisko-jedná se o veřejné prostranství.
Mimochodem zrovna přes ten pozemek vede cestička, kudy chodí děti do školy.
• Bělobranské náměstí
Prosím o navržení termínů, kde bychom mohli probrat především možnosti vymezení
tržního místa na Bělobranském náměstí.
Závěr: online jednání dohodnuto na čtvrtek 11. 2 2021

Dne 22. 1. 2021
− Školské komise SMO:
zpráva o plnění akčního plánu činnosti Svazu měst a obcí za oblast školství v období 2019–2021
a návrh stanovení nových priorit na období 2021–2023.
Dne 25. 1. 2021
− Informace s dotazem od p. H. B. odpuštění určité částky za parkování v Kostelní ulici za rok
2020.
Odpověď státní správy: V souladu se zákonem o pozemních komunikacích bylo firmě
vydáno správní rozhodnutí, kterým bylo umožněno vyhrazení tří parkovacích míst v ul. Kostelní
na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Jedná se tedy o užívání veřejného prostranství, které je
na území města Pardubic zpoplatněno na základě Obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Pardubic č. 9/2019 ve znění pozdějších změn, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Pokud se týká vyhrazení trvalých park. míst na území našeho městského obvodu, bylo ze strany
správce poplatku rozhodnuto, že v těchto případech nebudou místní poplatky promíjeny.
Pro rok 2021 doporučujeme zvážit možnost dočasného zrušení vyhrazených parkovacích míst
v ul. Kostelní.
Ve svém podnětu upozorňujete na „dočasné zrušení parkovacích zón“ a tím i úhrady
parkovného v lokalitách placeného stání, ale v tomto případě se jedná o rozhodnutí
samosprávy, tedy Rady města Pardubic.
Pokud se však týká místních poplatků, tak zde se jedná o výkon státní správy, což znamená,
že příslušný správce místního poplatku je povinen jednat v souladu s obecně závaznou
vyhláškou, zákonem o místních poplatcích a dalším zákonem, kterým je Daňový řád. (Kráceno).
Dne 26. 1. 2021
− Žádost kapelníka p. Černého o navýšení honoráře za koncerty v Bubeníkových sadech.
Kapelník argumentuje tím, že MO Pce II (Polabiny) i MO Pce V (Dukla) v loňském roce platily
za koncert 6 000,- Kč (MO Pce I – 5 000,- Kč) což je částka dle vyjádření na hraně únosnosti.
Závěr: požadavek dáme na schůzi RMO
Dne 27. 1. 2021
−
Podnět od p. J. Kyncla z krizového řízení: vodotrysky na tř. Míru. Děti si zde dělají překážkovou
dráhu z vodotrysků a skáčou přes ně na koloběžkách a horských kolech, Měl již v listopadu obavu,
jak se situace bude vyvíjet, upozorňuje, že dnes už jedna tryska úplně chybí a druhá je uražená
a zatím leží uvnitř bazénku …byla též informována MP.
Závěr: ÚMO zajistí opravu a bude spolupracovat s MP.
Dne 28. 1. 2021
− Informativní zpráva od J. Kyncla, vedoucí oddělení krizového řízení:
mimořádné veterinární opatření, které má celostátní působnost, a to důvodu výskytu nových
případů ptačí chřipky na území České republiky. Bylo vydáno včera, tj. 26. ledna 2021, a
upravuje podmínky chovu (zákaz chovu drůbeže ve venkovním volném výběhu, případně
zasíťování výběhu a podávání krmiva a vody uvnitř hal) a omezuje přesuny drůbeže do
drobnochovů. Cílem těchto kroků je minimalizovat riziko šíření nákazy do dalších chovů
drůbeže. I na území našeho ORP jsou velkochovy, kde shodou okolností byl výskyt ptačí chřipky
před rokem, před nástupem koronaviru.
Dne 29. 1. 2021
− Žádost SVJ Havlíčkova 2545 Palackého 2546, 2547, 2548 a 2549 se sídlem Pardubice, Zelené

předměstí, na instalaci 2 ks digitálních kamer na domě.
Závěr: bude projednáno na schůzi RMO

−

Komunikace se zahraničními účastníky na akci Jazz Dance Open 2021 organizovanou
p. Helenou Machovou ve VČD Pardubice

Dne 1. 2. 2021
− 49. schůze RMO Pce I – online
Program:
•
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
•
Vyjádření žádosti do komise pro bytové a nebytové prostory
•
Vyjádření k PD pro územní řízení stavby
„INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice – Dubina“
•
Vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení stavby „Sanace a zateplení
bytového domu č. p. 1190-1191 ulice Dašická Pardubice“
•
Vyjádření k záměru prodeje 4 nebytových jednotek
•
Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2021
•
Schválení Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě na stavební práce č. 7/2020
•
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Rámcová smlouva na údržbu veřejné
zeleně – stromů v období od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021
•
Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 24. 2. 2021
•
Oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2020
•
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – smlouva na pravidelnou údržbu
elektrozařízení
•
Diskuse
Dne 2. 2. 2021
−
Upozornění občanů z facebooku na havarijní stav nadjezdu Kyjevská.
Závěr: požádala jsem o vyjádření OD MmP a dostala jsem odpověď, kterou jsem zveřejnila.
Odpověď: „V současné době je nadjezd u bývalé Tesly předán stavebníkovi k rekonstrukci
celého objektu. Předání staveniště proběhlo 7.1.2021. Probíhají přípravy před rekonstrukcí,
prozatím s úplným provozem. Uzavírka celého nadjezdu bude od 7.3.2021, pravděpodobně do
prosince roku 2021. V současné době tedy projíždíte stavbou a je to dobrá vůle stavebníka a
domluva s vedením města Pardubice o uzavírce až od 7.3.2021“ (Ing. Bureš).
Dne 3. 2. 2021
−

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Představení stavebního záměru T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen TMCZ) *
Závěr: dohodnuta komunikace na 8. 2. 2021
Předmět stavby:
Výstavba sítě pro elektronické komunikace typu FTTH (optické vlákno až do domácnosti)
Rozsah stavby:
V příloze Vám zasíláme polygon s vyznačením celého území, na kterém plánuje TMCZ záměr
realizovat
Další podmínky stavby:
Část stavby bude koordinována s výstavbou komunikační infrastruktury CETIN a.s. (plocha
vymezena ulicemi 17. listopadu, Hlaváčova a Packého třída), která bude probíhat v roce 2021
(snaha zamezit opakovanému rozkopání ploch)
při výstavbě budou částečně využity i tepelné kanály EOP
záměr byl dne 16.12.2020 prezentován panu Ing. Petru Kvašovi, náměstku primátora
Předmět vstupního jednání:
představení záměru TMCZ (časové hledisko, koordinace)
prioritní lokalita - koordinace s CETIN a.s.
seznámení se s předběžnými podmínkami Městského obvodu Pardubice I
předání vstupních informací vedoucím dotčených odborů (doprava, ŽP, majetek, stavební
úřad)
Účastníci jednání:
zástupce TMCZ
projektant ZLINPROJEKT

Dne 4. 2. 2021

−

Upozornění od redaktorky z Pernštejnu. Z vjezdu z Pernštýnské ulice na náměstí narazilo auto
do maminky s kočárkem. Kočárek se převrátil. Záznam má MP, která předala Polici ČR. Občané
z této lokality vnímají, že tudy nepřiměřenou rychlostí jezdí mnohá auta, zvláště zásobovací
a rozvážkové služby.
Závěr: připravíme jednání s občany, starostka vyzve dopisem okolní restaurace, aby majitelé
sjednali nápravu. Spolupráce s MP.

Dne 5. 2. 2021
−
Jednání školské komise SMO ČR online
Program:
• Střední článek – zpráva o přípravě pilotáže (Svitavy)
• Investiční dotace NSA na sportovní infrastrukturu (informace o programech, zkušenost
s podáním žádostí)
• Aktuální legislativa – vyhláška o inkluzi, krajské normativy SVČ, z. o pedagogických
pracovnících (finální sněmovní návrh)
• Akční plán SMO ve školství – priority 2021-2023
• Odměňování ředitelů MŠ/ZŠ
• Jesle / dětské skupiny – vládní návrh novely, financování
• Mimořádná opatření ve školství, znovuotevření škol
Dne 8. 2. 2021
−

Jednání o nabídce optické sítě, viz výše ze dne 3. 2. 2021 (online) *
Naše požadavky a prozatím ústní dohody:
• Ke Smlouvě o smlouvě budoucí: seznamy pozemků, břemena
• Bude se k akci vyjadřovat samospráva i státní správa
• V maximální míře uplatnit bezvýkopové práce
• Nebude žádné finanční zatížení MO Pce I, SVJ – investice pouze ze strany T-Mobile
Akce je řešena s městskými obvody. Stejná akce se bude realizovat na Dubině a na Dukle.
Synergie s firmou CETIM.
Nabídka se týká: např. TV, videí, telefonů, zastávek – informační systém, trasy MHD, elektrický
odběr veřejného osvětlení u jednotlivých lamp, chytré domácnosti (př. zabezpečení bytu,
sklepů, osvětlení, stínění, zásuvky, vytápění…)

Dne 9. 2. 2021
− Příprava na Komisi pro výchovu a vzdělávání - oceňování žáků ze ZŠ i na 1. stupni ZŠ a ZUŠ
−

Jednání s p. J. K. – úhrada faktur za inzerci ve zpravodaji Pardubická 1

Dne 10. 2. 2021

−

Metodika parkování, přeposláno od p. H. Tatarové, z organizačního oddělení kanceláře
primátora. Na vědomí zastupitelům MO Pardubice I.

Dne 11. 2. 2021
− Jednání (A. Stehnová, V. Jirsa a G. Křížková) online:
• Bělobranské náměstí – možnost tržního místa, postoj MO Pce I, správce…
• Labská ulice – specifikováno místo pro možnou bytovou výstavbu – budou zpřesněny
informace
• Oplocení domu v sídlišti na Dašické – soukromé vlastnictví x veřejná komunikace
(konzultováno se zastupitelem R. Harmatem - bydlí na sídl. Dašická,
s p. L Tobolkovou…)
Dne 12. 2. 2021
− Jednání se sociálním odborem – pomoc občanu J. C. při zajišťování možných příspěvků.

Dne 15. 2. – 19. 2. 2021 ŘÁDNÁ DOVOLENÁ
Dne 22. 2. 2021
− 50. schůze RMO Pce I – online
Program: doplnit
Dne 24. 2. 2021
− ZMO Pardubice I

Dne 12. 2. 2021
Zaznamenala: Alena Stehnová, starostka MO Pardubice I

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

Zpráva pro 12. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

24. 2. 2021

Číslo zprávy:

Předkladatel:

Bc. Alena Stehnová

Zpracoval:

H. Pechmanová, M. Tomanová, P. Stuchlíková

Projednáno:

bude projednáno v RMO dne 22. 2. 2021
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Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou
členy zastupitelstva a zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2020
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
odměny členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období 2018 až
2022 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech
v roce 2020:
Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I
Ing. Alfréd Mede
Ing. Vít Vavřina
Michal Pilař
Ing. Ivan Herynk
Jan Franc

Kč 800,Kč 1 400,Kč
0,Kč
0,-(dlouhodobě nemocen)
Kč 1 000,-

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

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,0,400,400,400,-

Ing. Prokopová Alexandra
Mgr. Kubrycht Martin

Kč
Kč

0,600,-

Kontrolní výbor
Ing. Zuzana Klimplová
Michal Pilař
Pavel Nevečeřal

Kč
Kč
Kč

600,200,400,-

Finanční výbor

Důvodová zpráva:
Předkládáme ke schválení návrhy odměn pro jednotlivé členy komisí a výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva a zaměstnanci úřadu městského obvodu, dle Pravidel pro odměňování
členů výborů ZMO Pardubice I a komisí RMO Pardubice I, schválených dne 19. 9. 2018,
za práci v komisích a výborech v roce 2020.

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

Zpráva pro 12. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

24. 2. 2021

Předkladatel:

Bc. Alena Stehnová, starostka

Zpracoval:

Ing. Gabriela Křížková, tajemnice

Číslo zprávy:
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Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává
Statut města Pardubic
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
souhlasí
s navrhovanou změnou obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Důvodová zpráva:
- Viz e-mail z 5. 2. 2021:
From: Vaněčková Helena
Sent: Friday, February 5, 2021 1:37 PM
To: Charvát Martin ; Kvaš Petr ; Mazuch Jan ; Nadrchal Jan ; Rychtecký Jakub ; Zitko Michal ; Vedouci
odboru ; Netolická Věra ; Hűbl Rostislav ; UMO Tajemníci ; Herák Aleš ; Jirout Josef
Cc: Stehnová Alena ; Hejný Radek ; Štěpánek Vítězslav ; Heřmanský Petr ; Rejda Jiří ; Králíček Petr ;
Čapek Vítězslav ; Uchytil Aleš ; Macela Miroslav ; Pilná Vladimíra
Subject: Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubice
Dobrý den všem,
v příloze zasílám návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. 4/2019, kterou
se vydává Statut města Pardubice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 (dále také jen „Statut“).
Předložený návrh této novely Statutu se týká v zásadě jen Městského obvodu Pardubice I (dále jen
„MO Pce I“). Řeší problematiku nemovitého majetku ve vlastnictví města, který byl na základě Statutu
svěřen do jeho správy.
Statut, sloužící k úpravě vnitřních poměrů města, byl v aktuálním znění přijat Zastupitelstvem města
Pardubic na jednání dne 21.11.2019 s účinností od 1.1.2020 a dílčím způsobem upraven v minulém
roce novelou č. 7/2020 ze dne 24.9.2020. Seznam všech nemovitostí v majetku města Pardubice, které
jsou městským obvodům svěřeny do užívání, obsahuje Příloha č. 4 Statutu. Dle její první části se
v současné době nachází ve správě MO Pce I vymezená část lokality za Domem hudby, konkr. část
pozemku označeného jako pozemková parcela č. 316/13 – ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním
území Pardubice. Tento majetek je za účelem provozování parkoviště svěřen MO Pce I již s účinností
od 1.1.2016.

S ohledem na plánovaný projekt obchodní společnosti PSN s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČO: 17048869, spočívající ve výstavbě parkovacího domu v téže lokalitě za Domem
hudby v Pardubicích je zapotřebí v tomto bodu Statut města novelizovat.
Účelem této novelizace je odejmutí části dosud svěřeného majetku města (výše popsaného) ze správy
MO Pce I, kterou vykonává v souladu s čl. 25 Statutu. Omezení dosavadního rozsahu jím spravovaného
majetku je ve vztahu k výše uvedenému projektu nezbytný krok z důvodu realizace navazujících úkonů
města souvisejících s územním a stavebním řízení investora stavby.
Na základě jednání o této problematice se zástupci MO Pce I vzešel z jejich strany požadavek na
zachování určité části dosud svěřeného majetku v této lokalitě v jejich správě. Předložený návrh novely
Statutu tento požadavek z větší části akceptuje. Na základě přiložené novely by zůstalo svěřeno MO
Pce I celkem 8 parkovacích míst, a to:
- 5 vyhrazených míst (sousedících s p.č. 4753/3 a částečně s p.č. 4753/2) určených pro parkování
vozidel Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice (zpoplatněno dle obecně
závazné vyhlášky města o místním poplatku),
- 3 vyhrazená místa (sousedící s p.č. 4753/3 a částečně s p.č. 4753/2) určená pro parkování dalších
případných zájemců o vyhrazené místo pro odstavení vozidla (zpoplatněno dle obecně závazné
vyhlášky města o místním poplatku).
Přesné vymezení této plochy je graficky znázorněno v přiloženém návrhu novely Statutu.
O možnosti využití téže plochy požádala i obchodní společnost PSN s.r.o., a to za účelem umístění
dočasného zařízení staveniště. Tomuto požadavku se však s ohledem na znění návrhu novely Statutu
nevyhovuje. Vymezená plocha zůstává i po novele, tedy jako dosud, svěřena MO Pce I, nicméně
s výhledem budoucích změn, neboť po dokončení výstavby parkovacího domu společností PSN s.r.o.
město plánuje tuto lokalitu revitalizovat.
Není ale možné akceptovat další požadavek MO Pce I na zachování správy dalších dvou vyhrazených
parkovacích míst (sousedících s p.č. 316/5), určených pro odstavení služebních vozidel statutárního
města Pardubic, služební čety. Tento prostor je zapotřebí nechat volný pro účely plánované výstavby
parkovacího domu.
Zákonnou podmínkou přijetí navrhované novely Statutu, na základě níž dochází v určitém rozsahu
k odnětí správy majetku svěřeného městskému obvodu, je souhlas tohoto městského obvodu. Podle
ust. § 132 odst. 1 a 2 zákona o obcích lze totiž svěřenou věc z vlastnictví statutárního města městskému
obvodu odejmout pouze za účelem, pro který lze majetek vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu
nebo se souhlasem městského obvodu, případně také tehdy, pokud městský obvod při nakládání se
svěřenou věcí porušuje právní předpisy. Podle ust. § 132 odst. 3 zákona o obcích pak o odejmutí věci
svěřené městskému obvodu z vlastnictví statutárního města rozhoduje zastupitelstvo statutárního
města, což bude realizováno v rámci schvalování této novely Statutu Zastupitelstvem města Pardubic.
Z výše uvedeného důvodu proto s odkazem na ust. § 132 odst. 1 zákona o obcích žádám MO Pce I o
výslovný souhlas s navrhovanými změnami, resp. s odejmutím části dosud svěřeného majetku ve
vlastnictví města z jejich správy ve smyslu navrhované novely Statutu města.
Další úprava v předloženém návrhu novely Statutu je pouze technického rázu. Dochází k opravě
poznámky pod čarou č. 10 odkazující na příslušné ustanovení zákona o pozemních komunikacích,
upravující proces odstraňování nedovoleně umístěných pevných překážek na komunikaci (v předchozí
novele došlo nedopatřením k uvedení odkazu na § 25 odst. 3 namísto § 29 odst. 3).
Účinnost této novely Statutu je stanovena v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona o obcích patnáctým
dnem po dni vyhlášení.

Žádám tímto městské obvody, zejména pak MO Pce I, a odbory magistrátu o zaslání vyjádření
k předloženému návrhu nejpozději do 22. 2. 2021. Novela by měla být předložena ke schválení v Radě
města Pardubic konané 1. 3. 2021, resp. v Zastupitelstvu města Pardubic dne 4. 3. 2021.
Děkuji předem za Vaši spolupráci.
Helena Vaněčková
právní oddělení kanceláře tajemníka
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Příloha
Návrh OZV

Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města Pardubic

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2021,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,
KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY ČÍSLO 7/2020
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….. 2021 usnesením č. Z/…./2021 usneslo vydat
a základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 7/2020, se mění takto:
1. V Příloze č. 4 zní část označená jako Městský obvod Pardubice I nově takto:
„Městský obvod Pardubice I:
část pozemku označeného jako pozemková parcela č. 316/13 – ostatní plocha, jiná plocha,
v katastrálním území Pardubice (lokalita za Domem hudby, ul. Na Hrádku), graficky vymezená
(červeně zvýrazněná) v níže uvedeném zákresu:

“
2. V Příloze č. 1 odst. 6 písm. c) zní poznámka pod čarou č. 10 takto:
„10 § 29 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích“.

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………...........................................
primátor
statutárního města Pardubic

……………………...............................................
náměstek primátora
statutárního města Pardubic

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

Zpráva pro 12. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

24. 2. 2021

Číslo zprávy:

Předkladatel:

Ing. Dominik Bečka

Zpracoval:

Pavlína Stuchlíková, Kontrolní výbor

Projednáno:

KV dne 3. 2. 2021, bude projednáno v RMO 22. 2. 2021
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Kontrolní zpráva č. 9 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání kontrolního
výboru dne 3.2. 2021.
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
1. souhlasí
s předloženou Kontrolní zprávou č.9 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I
2. ponechává v dlouhodobé evidenci
usnesení č.: 85Z
3. ponechává v evidenci
usnesení č.: 30Z, 41Z, 73Z, 83Z, 84Z, 87Z
4. vyřazuje z evidence
usnesení č.: 53Z, 54Z, 58Z, 80Z, 81Z, 82Z, 86Z
Důvodová zpráva:
AD 2. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V DLOUHODOBÉ EVIDENCI
USNESENÍ:
Usnesení č. 85Z
11/12/20
(pro 15, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
a) s c h v a l u j e
aktualizaci Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta
2019 – 2022 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení,
b) u k l á d á
postupné zajišťování realizace uvedených záměrů.
Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová, starostka
AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V EVIDENCI USNESENÍ:
Usnesení č. 30 Z
3/3/19
(pro 14, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 členy
zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech v roce 2018:

Komise pro rozvoj městského obvodu
PaedDr. Hana Tomanová
MUDr. Tomáš Sýkora
Ing. Ivan Herynk
Michal Pilař

Kč
Kč
Kč
Kč

800,400,400,800,-

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu
Mgr. Renata Janecká
Kč 800,Ing. Přemysl Kunt
Kč 800,René Živný
Kč 600,Finanční výbor
Ing. Miroslav Mareš
Mgr. Martin Kubrycht

Kč 200,Kč 600,-

Kontrolní výbor
Ing. Zuzana Klimplová
František Miláček
Pavel Nevečeřal

Kč 400,Kč 600,Kč 400,-

Z: Bc. Petr Víšek – ved. OE
T: 30. 06. 2019

Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě.
Usnesení č. 41 Z
5/09/19
(pro 11, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
pověřuje starostku
a) k jednání, které povede k vymístění kontejnerů na tříděný odpad a kontejneru na objemný
odpad z prostoru Bělobranského náměstí,
b) k jednání, které povede ke zprovoznění pumpy na Bělobranském náměstí,
c) k jednání, které povede k úpravě organizace prostoru Bělobranského náměstí tak, aby jeho
část byla využitelná pro pobyt (lavička, předzahrádka atp.).
Usnesení č. 73Z
10/09/20
Hlasování:
Pro: 10 D. Bečka, O. Šebek, V. Martinec, P. Dospěl, J. Kotyk, J. Lejhanec, F. Sedlák,
J. Čáslavka, O. Beran, R. Harmat
Proti: 0
Zdrž. 5
M. Hubálková, J. Menšík, M. Drenko, A. Stehnová, I. Dolečková
Zastupitelstvo MO Pardubice I
ukládá
Radě MO Pardubice I nezahájit investiční akci „PD úpravy přízemí budovy U Divadla 828 +
realizace“, nebude-li zajištěno alespoň 50% spolufinancování z rozpočtu Statutárního města
Pardubice.
Usnesení č. 83Z
11/12/20
(pro 15, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
1. s c h v a l u j e
návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkou, že bude do konce roku 2020
schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2021.
2. s c h v a l u j e
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 min. ve výši 1,5 % příjmů MO.
3. s v ě ř u j e
dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO
Pardubice I s účinností od 1. 1. 2021 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření
v následujícím rozsahu:

Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol
včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. 200.000,00 pro
jednotlivý přesun finančních prostředků.
4. b e r e n a v ě d o m í,
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 do konce
roku 2020, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj.
od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021) chovat jako
příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria.
5. s c h v a l u j e,
v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 příp. neschválení rozpočtu
statutárního města Pardubice na rok 2021 rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2021
do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkami uvedenými v důvodové
zprávě.
6. s o u h l a s í
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 – 2024 a ukládá
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání.
Usnesení č. 84Z
11/12/20
(pro 15, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle předloženého návrhu:
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021
Údaje jsou v Kč

ZDROJE
Očekávaný zůstatek k 31.12.2020

100 000,00

Zálohový příděl v roce 2021
Úroky z účtu

622 000,00
1 000,00

Zdroje celkem:

723 000,00

VÝDAJE
Příspěvek na reprezentaci
Příspěvek na stravování
Dary při významných životních situacích
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby
Poplatky z účtu
Rezerva

Výdaje celkem:

Zdroje - výdaje =

140 000,00
400 000,00
25 000,00
40 000,00
30 000,00
60 000,00
3 000,00
25 000,00

723 000,00

0,00

Usnesení č. 87Z
11/12/20
(pro 15, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
bere na vědomí
Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice I na rok 2021 s výjimkou bodu 3 odstavce
2021Q3.
AD 4. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z EVIDENCE USNESENÍ:
Usnesení č. 53 Z
7/12/19
(pro 12, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
a) s c h v a l u j e
rozpočet MO Pardubice I na rok 2020 dle předloženého návrhu s podmínkou, že bude
do konce roku 2019 schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2020,

b) s c h v a l u j e
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 min. ve výši 1,5 % příjmů MO,
c) s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s Východočeským divadlem Pardubice,
IČ: 00088358, a s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447,
d) s v ě ř u j e
dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO Pardubice
I s účinností od 1. 1. 2020 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím
rozsahu:
Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol
včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. Kč 200 000,- pro
jednotlivý přesun finančních prostředků
e) b e r e n a v ě d o m í
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020 do konce roku
2019, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. od 1.
1. 2020 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020) chovat jako
příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria,
f) s c h v a l u j e
v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 příp. neschválení rozpočtu
statutárního města Pardubice na rok 2020, rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2020
do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 příp. do schválení rozpočtu statutárního
města Pardubice na rok 2020 s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.
Usnesení č. 54 Z
7/12/19
(pro 13, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2020 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Usnesení č. 58 Z
8/03/20
(pro 12, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
1. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 dle přiloženého návrhu, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. 80Z
11/12/20
(pro 15, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu
Pardubice I.
Usnesení č. 81Z

11/12/20

(pro 15, proti 0, zdrž. 0)

Rozpočtové opatření č. 26
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26 - zřízení nové položky „Dotace z rozpočtu Pk - nákup tlakových lahví“
ve výši Kč 20.000,00 na příjmové straně rozpočtu a navýšení objemu rozpočtovaných
prostředků ve stejné výši na výdajové straně rozpočtu, položka „Provoz JSDH“ v kapitole 14 –
Vnitřní správa.
Rozpočtové opatření č. 27
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje

rozpočtové opatření č. 27 - Zřízení nové položky „Transfer do rozpočtu města - náklady
na pověřence GDPR“ ve výši – (minus) 72.600,00 Kč na příjmové straně rozpočtu a snížení
rezervy rozpočtu o stejnou částku.
Rozpočtové opatření č. 28
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28 - Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná dotace
na volby do zastupitelstev krajů“ ve výši Kč 650.000,00, zřízení nové položky Dotace na volby
do zastupitelstev krajů“ ve výši Kč 855,800,00 na příjmové straně rozpočtu. Na výdajové straně
rozpočtu se zvyšuje objem rozpočtovaných prostředků o Kč 297.100,00 na položce „Náklady
na volby do krajských zastupitelstev“ v kapitole 14 – Vnitřní správa a o zbývajících
Kč 91.300,00 se snižuje rezerva rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 29
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 29 - zrušení položky „Příjmy z reklamních zařízení“ ve výši
Kč 370.000,00 na příjmové straně rozpočtu a snížení rezervy rozpočtu o Kč 370.000,00.
Rozpočtové opatření č. 30
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 30 - navýšení položky „Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd
v době nemoci“ o Kč 150.000,00 a snížení položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd
v době nemoci – pracovní skupina“ ve stejné výši.
Rozpočtové opatření č. 31
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 31 - Navýšení položky „Ostatní osobní výdaje“ v kapitole 14 – Vnitřní
správa o Kč 40.000,00 a snížení položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci
– pracovní skupina“ ve stejné výši.
Rozpočtové opatření č. 32
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32 - – snížení daňových příjmů a návazně výdajů dle předložené
tabulky:
Příjmy (v tis. Kč)

Podíl na státní správě
Podíl na životním prostředí
Podíl na dopravě

Po
Aktuálně úpravě
14 850,90 13 090,80
25 447,30 22 431,40
10 109,10 8 911,00

Celkem:

50 407,30 44 433,20 -5 974,10

Rozdíl
-1 760,10
-3 015,90
-1 198,10

Výdaje (v tis. Kč)
Rekonstrukce vnitrobl. ul Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III. et. 4 600,00
0,00 -4 600,00
Dotace na podporu úpravy vnitrobloků
149,00
0,00
-149,00
Projektové dokumentace
1 500,00 1 000,00
-500,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže
120,00
20,00
-100,00
Akce pořádané MO I
140,00
35,00
-105,00
Dotace a dary na kulturní akce
93,00
13,00
-80,00
Rezerva rozpočtu (započteny předchozí úpravy 4. změny)
6 930,49 6 490,39
-440,10
Celkem:

13 532,49

7 558,39 -5 974,10

Rozpočtové opatření č. 33
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33 - zřízení nové položky „Regenerace panelového sídliště Závodu
míru – III. etapa“ ve výši – (minus) 3.783.800,00 Kč a na výdajové straně rozpočtu snížení
položky „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ ve stejné výši.
Usnesení č. 82Z
11/12/20
(pro 15, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 34 – úprava vyúčtování dotace na volby do zastupitelstev kraje a
senátu.
Usnesení č. 86Z
11/12/20
(pro 15, proti 0, zdrž. 0)
Zastupitelstvo MO Pardubice I
1. souhlasí
s předloženou Kontrolní zprávou č. 8 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I
2. ponechává v dlouhodobé evidenci
usnesení č.: 79Z
3. ponechává v evidenci
usnesení č.: 30Z, 41Z, 53Z, 54Z, 58Z, 73Z
4. vyřazuje z evidence
usnesení č.: 21Z, 22Z, 68Z, 69Z, 70Z, 71Z, 72Z, 74Z, 75Z, 76Z, 77Z, 78Z

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

Zpráva pro 12. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

24. 2. 2021

Předkladatel:

Bc. Alena Stehnová, starostka

Zpracoval:

Jiří Chmelík, velitel jednotky

Číslo zprávy:
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Informativní zpráva – Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2020
Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do pěti kategorií
A – Odborná příprava
B – Plánované akce
C – Výjezdy (vyslána KOPIS krajským operačním střediskem)
D – Kontrola a údržba techniky
E – Ostatní
A. Odborná příprava (celá jednotka)
Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského
záchranného sboru ČR, členové JSDH během roku absolvovali pravidelnou povinnou
odbornou přípravu v délce 40 hodin z tematických oblastí, které vyhlásil náměstek generálního
ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2020 povinně
proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek
SDH podniků. Jednalo se o následující témata:
Všichni členové jednotky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – Ř7 Organizace místa zásahu
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – P21 Lesní požáry
Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1D
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5D
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6D
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10N
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12N
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz
T OOB-16
Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění
příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR

Technici chemické a technické služby navíc
• Doplněk X – Bezpilotní systémy k Leteckému předpisu L2 – Pravidla létání*
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10N
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12N
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N
• Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
• Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob,
prostředků, techniky a (D)ZOZ
Technici strojní služby navíc
• Doplněk X – Bezpilotní systémy k Leteckému předpisu L2 – Pravidla létání*
• Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
• Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
• Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při
hlášení DN
• Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
• Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob,
prostředků, techniky a (D)ZOZ
Strojníci navíc
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – Ř7 Organizace místa zásahu
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – P21 Lesní požáry
• Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10N
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12N
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N
• Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
• Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
• Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při
hlášení DN
• Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
• Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
• Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění
příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR
Velitelé navíc
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – Ř7 Organizace místa zásahu
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – P21 Lesní požáry
• Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
• Doplněk X – Bezpilotní systémy k Leteckému předpisu L2 – Pravidla létání*
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6D
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10N
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N
• Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12N

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N
Konspekt odborné přípravy – Plynárenská zařízení – Taktika zásahu při mimořádných
událostech spojených s rizikem úniku zemního plynu
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při
hlášení DN
Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz
T OOB-16
Pokyn GŘ HZS ČR č. 52/2016, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných
mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací
o požárech a činnosti jednotek PO (č. 52/2016)
Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob,
prostředků, techniky a (D)ZOZ
Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy
o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla
statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a
činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů
Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění
příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR
Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS,
pokyn č. 40/2018

B – Plánované akce,
Červenec – na základě požadavku MO Pardubice I byla provedena požární asistence
na koncertu Stresor v Bubeníkových sadech
Červen – Září – na základě požadavku MO Pardubice I byla prováděna dezinfekce a úklid
židliček po ukončení promenádního koncertu v Bubeníkových sadech

C – Výjezdy (vyslána KOPIS krajským operačním střediskem)
Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla o všech událostech sepsána zpráva o zásahu, která
byla odeslána na HZS Pardubického kraje.
ZOČ – činnost jednotky se souhlasem, nebo na výzvu starostky MO Pardubice I – ohlášená
na KOPIS HZS Pardubického kraje.
Celkem událostí:
75
Požár:
3
Záchrana osob, zvířat:
1
Únik nebezpečných látek: 1
Technická pomoc:
59
Ostatní pomoc:
10
Planý poplach:
1
Taktické cvičení:
1
Požár – požár výškové budovy (4. 4. 2020 23:15) – nábř. Závodu míru č. p. 1828 Pardubice.
Jednotka byla vyslána KOPIS k ohlášenému požáru výškové budovy. Po příjezdu na místo
události rozhodnutím velitele zásahu ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Požár – požár skládky (4. 5. 2020 09:51) – Chvaletice. Jednotka byla vyslána KOPIS
k rozsáhlému požáru skládky do Chvaletic. Jednotka na místě události prováděla hasební
práce s použitím dýchací techniky a kyvadlovou dopravu vody.
Požár – požár výškové budovy (31. 10. 2020 11:28) – Arnošta z Pardubic č. p. 2603. Jednotka
byla vyslána KOPIS k požáru výškové budovy (5. patro). Na základě rozhodnutí velitele
zásahu jednotka na místě zásahu zůstala jako záloha. Příčinnou kouře bylo spálené jídlo na
vařiči a další zásah nebyl potřeba.
Záchrana osob, zvířat – pátráni po psovi (2. 2. 2020 14:55) – Pardubice Opočínek.
Na základě žádosti p. Ivaničové byla jednotka vyslána KOPIS do městské části Opočínek
k vyhledávání ztraceného psa. Jednotka prohledala úsek mezi Opočínkem a obcí Valy ze
břehu a pomocí nafukovacího raftu s motorem i z vodní hladiny. Pes nebyl do večerních hodin
nalezen.
Únik nebezpečných látek – (21. 3. 2020 9:59) - Závodu míru č. p. 1884. Jednotka byla
vyslána KOPIS k úniku plynu v panelovém domě v ulici Závodu míru. Jednotka byla během
výjezdu odvolána zpět na základnu.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (26. 3. 2020 19:32) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 17 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (27. 3. 2020 18:17) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 6 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (29. 3. 2020 17:17) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – rozvoz zdravotnického materiálu (30. 3. 2020 07:38) – Václavská č. p.
1080 Chrudim. Jednotka byla dle rozpisu vyslána KOPIS do meziskladu zdravotnického
materiálu v Chrudimi. Jednotka prováděla rozvoz ochranných pomůcek a dezinfekce
na určená místa.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (1. 4. 2020 17:11) – Pardubice. Jednotka byla
vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – rozvoz dezinfekce Anticovid (3. 4. 2020 10:37) – Píšťovy č. p. 825,
Chrudim. Jednotka byla vyslána KOPIS provést rozvoz dezinfekce Anticovid z areálu firmy
Agrop Penta na ZZS PAK, Průmyslová 450, Pardubice.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (3. 4. 2020 16:41) – Pardubice. Jednotka byla
vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (5. 4. 2020 16:14) – Pardubice. Jednotka byla
vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (8. 4. 2020 18:08) – Pardubice. Jednotka byla
vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (10. 4. 2020 18:19) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (12. 4. 2020 16:16) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – rozvoz zdravotnického materiálu (12. 4. 2020 19:50) – Václavská č. p.
1080 Chrudim. Jednotka byla dle rozpisu vyslána KOPIS do meziskladu zdravotnického

materiálu v Chrudimi. Jednotka prováděla rozvoz ochranných pomůcek a dezinfekce na
určená místa.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (15. 4. 2020 18:08) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (17. 4. 2020 18:29) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (19. 4. 2020 18:16) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (22. 4. 2020 18:30) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 25 zastávek MHD.
Technická pomoc – rozvoz zdravotnického materiálu (26. 4. 2020 07:48) – Václavská č. p.
1080 Chrudim. Jednotka byla dle rozpisu vyslána KOPIS do meziskladu zdravotnického
materiálu v Chrudimi. Jednotka prováděla rozvoz ochranných pomůcek a dezinfekce na
určená místa.
Technická pomoc – dezinfekce zastávek MHD (27. 4. 2020 18:12) – Pardubice. Jednotka
byla vyslána KOPIS provést dezinfekci vybraných zastávek MHD v Pardubicích. Celkem bylo
vydezinfikováno 15 zastávek MHD.
Technická pomoc – dezinfekce (3. 6. 2020 18:39) – Bubeníkovy sady, Pardubice. Na základě
požadavku starostky MO Pardubice I byla jednotka vyslána KOPIS provést dezinfekci a úklid
židliček po ukončení promenádního koncertu v Bubeníkových sadech.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (13. 6. 2020
17:56) – Lány na Důlku, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění spadlého
stromu na komunikaci. Strom byl rozřezán a odklizen z komunikace.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (13. 6. 2020
18:33) – Opočínek, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění spadlého stromu
na komunikaci. Strom byl rozřezán a odklizen z komunikace.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (13. 6. 2020
19:23) – Lány na Důlku č. p. 110, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění
zlomené větve, která zůstala uvízlá na střeše garáže. Větev byla odříznuta a odstraněna ze
střechy.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (14. 6. 2020 12:28) – Za kopečkem č. p.
518, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění následků zatopení pozemku
u rodinného domu. Příčinnou byl ucpaný odtokový kanál, který byl pročištěn, a voda odtekla.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (14. 6. 2020 13:15) – Železničního pluku
č. p. 1965, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k čerpání vody ze zatopeného sklepa.
Voda byla odčerpána pomocí elektrického kalového čerpadla.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (14. 6. 2020 14:35) – Křičkova č. p. 421,
Pardubice – Polabiny. Jednotka byla vyslána KOPIS k čerpání vody ze šesti zatopených
výtahových šachet panelového domu. Voda byla odčerpána pomocí elektrického kalového
čerpadla, benzínového plovoucího čerpadla a benzínového kalového čerpadla.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (14. 6. 2020 16:28) – Fügnerova č. p.
543, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k čerpání vody ze zatopeného sklepa. Vodu
z garáže odčerpal majitel ještě před příjezdem jednotky.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (14. 6. 2020 16:39) – městská část
Svítkov, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k čerpání vody ze zatopeného podjezdu
u křižovatky ulic Přerovská a Kostnická. Příčinnou byl ucpaný odtokový kanál, který byl
pročištěn, a voda odtekla.

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (14. 6. 2020 18:34) – Lány na Důlku
č. p. 79, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k čerpání vody ze zatopeného dvorku a
zahrady. Voda byla odčerpána pomocí benzínového kalového čerpadla. Dále byla řešena
událost v sousedním domě, kde došlo vlivem zvýšené hladiny spodní vody k vzedmutí
zapuštěného bazénu a přerušení potrubí. Nejprve byla odčerpána voda pomocí elektrického
kalového čerpadla a následně byla plastová skořepina bazénu vytažena z lože.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (14. 6. 2020 18:34) – Lány na Důlku
č. p. 94, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k čerpání vody ze zatopeného dvorku a
zahrady. Voda byla odčerpána pomocí benzínového plovoucího čerpadla.
Technická pomoc – dezinfekce (17. 6. 2020 18:55) – Bubeníkovy sady, Pardubice.
Na základě požadavku starostky MO Pardubice I byla jednotka vyslána KOPIS provést
dezinfekci a úklid židliček po ukončení promenádního koncertu v Bubeníkových sadech.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (20. 6. 2020 15:03) – městská část
Opočínek, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění následků prudkého deště.
Na místě události bylo zjištěno, že se z pole vylévá voda na komunikaci a jedna kanalizační
větev neodváděla vodu a tím docházelo k zaplavování části obce. Voda z tvořící se laguny
byla odčerpána pomocí benzínového plovoucího čerpadla a z nefunkční kanalizační větve byla
odčerpána voda benzínovým kalovým čerpadlem.
Technická pomoc – monitoring vodního toku (21. 6. 2020 17:13) – Pardubice. Na základě
dosažení 3 SPA na řece Chrudimce na hlásné stanici Nemošice byla jednotka vyslána KOPIS
provést monitoring na této řece. Řeka byla monitorována od lokality Červeňák až po soutok
s Labem. Bylo zjištěno, že nikde nedochází k vylévání řeky z koryta, které by mohlo vést
k ohrožení osob, zvířat nebo majetku.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (29. 6. 2020 10:58) – Hradecká č. p.
1036, Holice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění následků prudkého deště do Holic.
Na místě nejprve jednotka prováděla plnění protipovodňových pytlů. Následně byla jednotka
vyslána velitelem zásahu k čerpání vody z domu č. p. 133 v Dolní Rovni. Na místě bylo
zjištěno, že ulice před domem je zcela zatopená a hladina rozvodněného potoku Lodrantky
stále stoupá, a tudíž čerpání vody z domu nebylo v tuto dobu možné.
Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu (3. 7. 2020 17:19) – Arbesova č. p. 72,
Pardubice – Ohrazenice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění a likvidaci vosího hnízda
v půdním prostoru rodinného domu. Vosy byly nejprve likvidovány insekticidním sprejem a
následné bylo hnízdo zlikvidováno pomocí vysavače hmyzu.
Technická pomoc – dezinfekce (15. 7. 2020 18:46) – Bubeníkovy sady, Pardubice.
Na základě požadavku starostky MO Pardubice I byla jednotka vyslána KOPIS provést
dezinfekci a úklid židliček po ukončení promenádního koncertu v Bubeníkových sadech.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (20. 7. 2020
20:35) – Na Drážce, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění spadlého stromu
na komunikaci. Strom byl rozřezán a odklizen z komunikace.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (20. 7. 2020
21:30) – Luďka Matury č. p. 858, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění
spadlého stromu na sídlišti Na místě bylo zjištěno, jeden spadlý strom leží na osobním
automobilu a druhý strom při pádu poškodil druhé osobní vozidlo. Po zdokumentování
poškození vozidel PČR byly stromy rozřezán a odstraněny z vozidel.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (21. 7. 2020
08:05) – Koupaliště Cihelna, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění spadlého
stromu v areálu koupaliště Cihelna. Spadlý strom byl rozřezán a odstraněn. Dále byla ještě
zjištěna ulomená větev hrozící pádem, Na místo byla povolána plošina PP27 T815 z HZS
Pardubického kraje. S pomocí plošiny byla větev odříznuta a odstraněna.
Technická pomoc – dezinfekce (29. 7. 2020 18:58) – Bubeníkovy sady, Pardubice.
Na základě požadavku starostky MO Pardubice I byla jednotka vyslána KOPIS provést
dezinfekci a úklid židliček po ukončení promenádního koncertu v Bubeníkových sadech.

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů (3. 8. 2020 16:45) – Brožíkova č. p. 550,
Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění nedostatečného odtoku z tenisového
kurtu. Na místě bylo pomocí vysokotlakého vedení provedeno pročištění odtokových tras.
Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu (5. 8. 2020 16:15) – kpt. Bartoše č. p. 2788,
Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění a likvidaci vosího hnízda ve skateparku.
Vosí hnízdo se nacházelo v doskočišti pod kusy molitanu. Vosy byly nejprve likvidovány
insekticidním sprejem a následné bylo hnízdo zlikvidováno pomocí vysavače hmyzu.
Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu (6. 8. 2020 16:14) – Kostelní č. p. 100,
Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění a likvidaci vosího hnízda na domě. Vosí
hnízdo se nacházelo na nepřístupném místě za větrací mřížkou. Vosy byly nejprve
zlikvidovány insekticidním sprejem.
Technická pomoc – dezinfekce (26. 8. 2020 19:04) – Bubeníkovy sady, Pardubice.
Na základě požadavku starostky MO Pardubice I byla jednotka vyslána KOPIS provést
dezinfekci a úklid židliček po ukončení promenádního koncertu v Bubeníkových sadech.
Technická pomoc – dezinfekce (9. 9. 2020 18:54) – Bubeníkovy sady, Pardubice. Na základě
požadavku starostky MO Pardubice I byla jednotka vyslána KOPIS provést dezinfekci a úklid
židliček po ukončení promenádního koncertu v Bubeníkových sadech.
Technická pomoc – monitoring vodního toku (15. 10. 2020 16:44) – Pardubice. Na základě
dosažení 3 SPA na řece Chrudimce na hlásné stanici Nemošice byla jednotka vyslána KOPIS
provést monitoring na této řece. Řeka byla monitorována od lokality Červeňák až po soutok
s Labem. Bylo zjištěno, že úsek cyklostezky v podjezdu mezi ulicemi K Vinici a Tyršovo
nábřeží je zaplavená a byla označena páskou se zákazem vstupu. Na dalších místech nikde
nedocházelo k vylévání řeky z koryta, které by mohlo vést k ohrožení osob, zvířat nebo
majetku.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (31. 10. 2020
08:05) – Hradecká, Pardubice – Polabiny. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění
spadlého stromu na cyklostezce u Bajkalu. Strom byl rozřezán a odklizen z cyklostezky.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (6. 12. 2020
16:12) – Zelené předměstí, Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění spadlých
stromů na stezce v lesoparku Dukla. Stromy byly rozřezány a odklizeny ze stezky.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (10. 12. 2020
16:26) – Hradecká, Pardubice – Polabiny. Jednotka byla vyslána KOPIS k odstranění třech
nahnutých stromů, které hrozily pádem na příjezdovou komunikaci na parkoviště Letiště
Pardubice a na elektrické vedení. Stromy byly pokáceny a rozřezány.
Technická pomoc ZOČ– transport nemocného psa na veterinu (50 kg) (22. 1. 2020 15:37) –
Přerovská č. p. 527, Pardubice. Jednotka provedla technickou pomoc při transportu
nemocného psa o hmotnosti 50 kg na veterinární kliniku.
Technická pomoc ZOČ – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo
Pardubice – HC Kometa Brno v multifunkční aréně Pardubice ZO4 (24. 1. 2020, 16:23) Sukova třída č. p. 1735, Pardubice.
Technická pomoc ZOČ– čerpání vody (27. 2. 2020 15:57) – K Vinici č. p. 1901. Jednotka
provedla technickou pomoc v areálu TJ Tesla Pardubice, kde došlo k poklesu tlaku
v nafukovací hale nad tenisovým kurtem a následnému slehnutí pláště haly. Vlivem silného
deště došlo k zalití pláště a nebylo možné ho nafouknutím zvednout. Jednotka s využitím
benzínového plovoucího čerpadla provedla postupné odčerpání vody ze slehlého pláště (místy
30 cm vrstva vody) a pomohla s opětovným nafouknutím haly.
Technická pomoc ZOČ– transport humanitárního materiálu (23. 3. 2020 17:09) – Na Staré
poště, Pardubice. Jednotka provedla transport humanitárního materiálu pro ubytování lidí bez
domova, kterou organizoval SKP Centrum Pardubice v areálu sběrného dvora MO Pardubice I
Na Staré poště.

Technická pomoc ZOČ– asistence u plaveckých závodů (27. 6. 2020 09:15) – Seč. Jednotka
provedla v součinnosti s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže dozor při MČR
v plavání na 10 km.
Technická pomoc ZOČ– asistence u plaveckých závodů (28. 6. 2020 08:17) – Seč. Jednotka
provedla v součinnosti s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže dozor při
Memoriálu Miroslava Kroufka v plavání.
Technická pomoc ZOČ– požární asistence (1. 7. 2020 16:27) – Bubeníkovy sady, Pardubice.
Jednotka provedla požární dozor při konání koncertu kapely Stresor v Bubeníkových sadech.
Technická pomoc ZOČ– kropení komunikace (7. 7. 2020 13:45) – K Vinici, Pardubice.
Jednotka provedla technickou pomoc při výstavbě bikrosové tratě v areálu Pod Vinicí.
Technická pomoc ZOČ– oplach komunikace (25. 7. 2020 13:50) – K Vinici, Pardubice.
Jednotka provedla závěrečný oplach nově vybudované bikrosové tratě v areálu Pod Vinicí.
Technická pomoc ZOČ– požární dozor (26. 8. 2020 15:43) – K Vinici, Pardubice. Jednotka
provedla požární dozor při slavnostním otevření griloviště a bikrosové tratě v areálu Pod Vinicí.
Technická pomoc ZOČ– oplach komunikace (25. 7. 2020 13:50) – K Vinici, Pardubice.
Jednotka provedla oplach komunikace spojující městskou část Svítkov a obec Srnojedy. Byly
odstraněny nánosy bahna ze sklizně kukuřice.
Ostatní pomoc – Mikulovická č. p. 910, Pardubice (1. 10. 2020 09:05). Jednotka byla vyslána
KOPIS k pomoci při transportu nemohoucí osoby do vozidla. 90. letý muž byl snesen na
invalidním vozíku ze schodů a byl umístěn do připraveného vozidla.
Ostatní pomoc – Teplého č. p. 1526, Pardubice (8. 10. 2020 07:04). Jednotka byla vyslána
KOPIS k zajištění rozvozu zdravotnických pomůcek do školských zařízení. Bylo rozvezeno cca
14 000 kusů respirátorů do 28 určených školských zařízení.
Ostatní pomoc ZOČ – Jungmannova č. p. 2550, Pardubice (8. 10. 2020 07:04). Jednotka
provedla transport humanitárního materiálu ze stanice Ústí nad Orlicí (HZS Pardubického
kraje) do SKP centra Pardubice Jungmannova 2550, Pardubice.
Ostatní pomoc ZOČ – Pernštýnské náměstí č. p. 1, Pardubice (24. 3. 2020 06:39). Jednotka
zabezpečovala pomoc při třídění a výdeji zdravotnického materiálu v budově Magistrátu města
Pardubice.
Ostatní pomoc ZOČ – Pernštýnské náměstí č. p. 1, Pardubice (30. 3. 2020 11:28). Jednotka
zabezpečovala pomoc při třídění a výdeji zdravotnického materiálu v budově Magistrátu města
Pardubice.
Ostatní pomoc ZOČ – Pernštýnské náměstí č. p. 1, Pardubice (7. 4. 2020 11:53). Jednotka
zabezpečovala pomoc při třídění a výdeji zdravotnického materiálu v budově Magistrátu města
Pardubice.
Ostatní pomoc ZOČ – náměstí Republiky č. p. 1400, Pardubice (23. 4. 2020 10:15). Jednotka
zajišťovala transport zdravotnického materiálu pro dlouhodobě nemocnou osobu z lékárny
Grand na adresu Na Klínku č. p. 367, Pardubice.
Ostatní pomoc ZOČ– asistence u plaveckých závodů (26. 7. 2020 08:13) – Stéblová.
Jednotka provedla v součinnosti s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže dozor
při plavecké části triatlonového závodu.
Ostatní pomoc ZOČ – Žižkova č. p. 72, Pardubice (3. 9. 2020 17:04). Jednotka zabezpečila
transport dvou nemohoucích osob v seniorském věku na výroční schůzi oblastní organizace
ČČK Pardubice – Svítkov.
Planý poplach – třída Míru č. p. 86, Pardubice (27. 5. 2020 12:01). Jednotka byla vyslána
KOPIS k likvidaci požáru domu s restaurací. Jednalo se o planý poplach a jednotka byla
odvolána při výjezdu.
Taktické cvičení – dopravní nehoda autobusu na komunikaci Fáblovka, Pardubice (23. 6.
2020 12:25). Jednotka byla v rámci taktického cvičení vyslána k likvidaci následku nehody

autobusu, kde se nacházelo 12 zraněných osob. Jednotka na místě provedla v součinnosti
s jednotkou HZS Pardubického kraje stavbu nafukovacího stanu, kde bylo následně vytvořeno
seřadiště zraněných osob čekajících na transport. Dále jednotka spolupracovala při
poskytování předlékařské pomoci zraněným osobám.
D – Kontrola a údržba techniky
Kontrola a údržba probíhala pravidelně každý pátek a následující den po výjezdu.
E – Ostatní
1. Preventivně výchovná činnost
Příměstský tábor – SDH Pardubice město (29.7. 2020)
Příměstský tábor – Kulihrášek Pardubice (7.8. 2020)
Témata:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukázka požární techniky – výstroj a výzbroj
Ohlášení mimořádné události
Jak se zachovat při vzniku mimořádné události
Teorie hoření, třídy požárů
Základní principy hašení
Používání hasicích přístrojů včetně vhodnosti použití
Ukázka hašení hořícího oleje vodou
Prezentace nafukovacího raftu s přívěsným motorem
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