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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém prosincovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpočet na rok 2020 (viz str. 2). Ten byl
pak na únorovém zasedání ZMO mírně upraven
rozpočtovým opatřením č. 1 v souvislosti se
zapojením zůstatku z roku 2019. V rámci této
úpravy došlo zejména k zařazení nové investice Úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa.
RMO ještě před koncem roku odsouhlasila
uzavření obvyklých ročních smluv se Službami
města Pardubic a. s. na zahradnické práce,

přistavování velkoobjemových kontejnerů, výsyp
košů na odpadky a psí exkrementy a rámcové
smlouvy na opravy komunikací. V únoru pak RMO
schválila uzavření smlouvy na zpracování
projektové dokumentace na akci Sever – centrum
v ceně 790 000,- Kč s Marcelem Vondrou (autorem
urbanistické studie na dané území - viz PZ 2/2019).
V rámci vyjádření účastníka územního řízení
RMO souhlasila s umístěním stavby Nákupní park
Fáblovka - II.etapa - Retail park s podmínkou, že
investor připraví a zrealizuje obslužnou komunikaci
v souladu se schválenou územní studií Fáblovka
Jihovýchod (napojení na budoucí severovýchodní
obchvat). Dále souhlasila s umístěním stavby
Rekonverze výměníku na obchod a administrativu,
Pardubice Bělehradská 451 - Dopravní řešení
(výstavba nové zpevněné plochy pro parkování na
jižní straně objektu). RMO souhlasila i se stavbou
Stanoviště kontejnerů III. etapa - Kontejnerová

stání Lonkova 460 a Lonkova 463.
RMO nesouhlasila se žádostí společnosti
Harmony Club Hotely a.s. o směnu pozemků
s městem a doporučila požadovaný pozemek
zachovat ve vlastnictví města a využívat ho nadále
jako veřejnou zeleň.
RMO neschválila ani užívání chodníku v ulici
Mozartova pro prodej ryb z pojízdného prodejního
zařízení. RMO schválila prodloužení umístění
stánku s prodejem zmrzliny a rychlým občerstvením, letní předzahrádkou a výčepem na náměstí
Polabiny 1, ovšem nejdéle do konce roku 2020.
Jak jsme avizovali již v PZ 4/2019, RMO
rozhodla o ukončení povolování vyhrazených stání
pro konkrétní poplatníky na území MO Pardubice II
od 1. 1. 2020. Případné žádosti držitelů průkazu
ZTP a ZTP/P budou posuzovány individuálně.
Platnost již vydaných povolení může být
prodloužena nejdéle do 31. 12. 2023.
TŘ
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
psaní úvodního slova do Pravobřežního
zpravodaje na začátku roku mám již několik let
spojené s příjemným jarním počasím a probouzející
se přírodou. Letošní jarní náladu mně, ale zcela jistě
i Vám, kazí okolnosti vyvolané šířením koronavirové
nákazy v Evropě. Poprvé v životě zažíváme něco,
o čem jsme zatím pouze četli nebo slyšeli ze
sdělovacích prostředků, že se děje někde daleko
v cizině. Katastrofa se však už neodehrává v daleké
Číně, ale zde u nás v České republice. Najednou
máme obavy o zdraví své a svých blízkých,
ztrácíme pocit bezpečí a jistoty. To je situace,
kterou jsme v Evropě už dlouho nezažili a možná si
mnozí z nás ani nepřipouštěli, že by něco takového
mohlo nastat.

Jsem přesvědčen, že si s touto virovou
nákazou poradíme. Zpočátku jsme možná
koronavirus podceňovali a považovali ho za
„obyčejnou chřipku“, ale nyní vidíme, že rizika
podceňovat nelze. Situace v Itálii nebo Španělsku
nás určitě přesvědčila. Drtivá většina z nás už ví, že
musíme respektovat všechna poměrně tvrdá
opatření, která vláda nastolila a být zodpovědní
k sobě i k svému okolí. Vláda i místní samosprávy
dělají ve spolupráci s odborníky vše pro to, aby
následky na zdraví i ekonomické dopady této krize
byly co nejmenší. Nepodléhejme některým
negativním mediálním výstupům a kritikům,
z nichž mnozí ještě nikdy nic neřídili, ale mají
jednoduchá a rychlá řešení. Často sice netuší, co
by se mělo udělat zítra, ale bezpečně vědí, co se
mělo udělat včera. Už nemáme spousty odborníků
pouze na fotbal ale i na koronavirus.
Věřím tomu, že tato krize může být i k něčemu
dobrá. Je to možnost, abychom si uvědomili, co je
v životě důležité a co ne. Ekonomická úspěšnost,
exotická dovolená, úspěšná kariéra a podobně jsou
určitě věci příjemné, ale mohou nastat situace, kdy
jsou naprosto nicotné. Jak se říká: „Vše zlé je
k něčemu dobré“.
Současná preventivní opatření bohužel
ovlivnila i život v našem obvodě. Stejně jako na
jiných úřadech jsme museli, mimo jiné, upravit
provoz našeho úřadu. Situace se stále vyvíjí, tak

pro aktuální informace prosím sledujte webové
stránky obvodu a města. Z konkrétních opatření,
která se pravděpodobně do doby, než budete číst
tyto řádky, nezmění, je to, že jsme přerušili
návštěvy seniorů při příležitosti jejich životních
jubileí. Mne osobně to velmi mrzí a osobní
gratulace obnovíme hned, jak nám to situace
umožní.
Z akcí, které pořádá náš obvod, se určitě
neuskuteční 6. ročník charitativního volejbalového
turnaje „O pohár starosty“ a tradiční jarní koncert v
Arše, které se měly konat v dubnu. Nejisté je konání
polabinských čarodějnic a dětského dne. Rovněž
byla zrušena jedna z největších sportovních akcí
v našem městě - Pardubický vinařský půlmaratón.
Navzdory složité situaci se zatím daří
pokračovat v připravených rekonstrukcích
komunikací a veřejných prostor. Na přelomu roku
jsme dokončili rekonstrukci nároží ulic Brožíkova a
Kpt. Bartoše. Pokračuje rekonstrukce ulic
Partyzánů a Ležáků. Tato současně největší
rekonstrukce začala již
v loňském roce a dokončena by měla být v průběhu dubna. Věřme, že
nenastanou žádné „virové“ problémy, které by
zasáhly i do činnosti
stavební firmy. Omlouváme se obyvatelům
v této lokalitě za komplikace při parkování.
Jsme si vědomi nedostatku parkovacích
míst v Polabinách, a
proto je rekonstrukce
dělána postupně, aby
vždy část parkovacích
míst byla k dispozici.
Více informací k dalším
připravovaným investičním akcím v našem obvodě
najdete uvnitř zpravodaje.
Vážení spoluobčané, na závěr svého příspěvku
si dovolím návrat k jarní tématice. Čekají nás
svátky, které jsou s jarem a s příjemným jarním
počasím neodmyslitelně spojeny, a to Velikonoce.
Přeji Vám, abyste si ty letošní užili, přestože
tradiční pomlázka, s ohledem na současná nařízení
vlády, pravděpodobně proběhne pouze v kruhu
rodinném.
Přeji Vám hodně jarního sluníčka a školákům
brzký návrat do školních lavic. Pro školáky mé přání
možná nezní moc lákavě, ale čím dříve se splní, tím
lépe. Bude to znamenat že se naše životy vrací do
normálu a nelehké období jsme zvládli.
Přeji Vám klidné dny a pevné zdraví.
Váš Radek Hejný

9. jednání
Zastupitelstva
městského obvodu
Pardubice II
se koná ve středu dne 22. dubna 2020 v 17
hodin v salonku restaurace Na Palubě
v Polabinách 2. Jednání zastupitelstva
jsou veřejná.
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Uzavření knihovny
Z důvodu nařízení vlády byla knihovna Polabiny
od pátku 13. 3. 2020 do odvolání uzavřena.
Všechny výpůjčky budou prodlouženy, nebudou se
rozesílat upomínky. O znovuotevření knihovny
budeme informovat na internetových stránkách
knihovna-polabiny.cz.

Lovci perel

V roce 2019 se do soutěže Lovci perel zapojilo
81 dětí. V pondělí 29. 1. 2020 proběhlo v knihovně
ocenění vítězů. Šesti nejlepším lovcům předal
odměny starosta Mgr. Radek Hejný.

Výtvarná soutěž pro děti
Nejmladší čtenáři naší knihovny, ale i ostatní
děti 1. - 3. tříd ZŠ a mateřských škol z Polabin se
mohou zapojit do výtvarné soutěže na téma
„Těšíme se na prázdniny“. Zúčastnit se mohou
i celé třídy. Nejhezčí obrázky budou odměněny.
V knihovně pak proběhne výstava těchto kreseb.
Na vaše obrázky se těšíme do konce května. VL

Rozpočet na rok 2020
Pro názornost předkládáme zjednodušenou
verzi aktuálního rozpočtu (částky v tis. Kč), úplný
rozpočet včetně aktuálního znění po 1. rozpočtovém opatření je k dispozici na www.pardubice2.cz.
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
63 112,4
1. Běžné příjmy
44 139,4
z toho transfer daní
31 379,4
transfer dotace na volby
750,0
poplatky
11 350,0
ostatní
660,0
2. Zůstatek prostředků k 31. 12. 2019 19 500,0
3. Tvorba sociálního fondu
-527,0
VÝDAJE CELKEM
63 112,4
1. Běžné výdaje
36 060,0
z toho provoz úřadu MO
14 938,0
(z toho zajištění voleb)
(750,0)
oblast životního prostředí
10 570,0
oblast dopravy
4 590,0
středisko úklidových prací
3 097,0
knihovna
1 202,0
oblast aktivit obvodu vč. dotací 1 563,0
ostatní
100,0
2. Investice - oblast ŽP a dopravy
20 958,0
3. Rezervy
6 094,4
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Gagarinova

VO

rovněž tři nové přístřešky na kontejnery
ocelové konstrukce s výplněmi z tahokovu,
obdobného typu jako v okolí.
V kooperaci se Službami města Pardubic,
které jsou správcem a vlastníkem souboru
veřejného osvětlení ve městě, se v režii této
společnosti současně uskuteční kompletní
sanace veřejného osvětlení v lokalitě.
Zklidněním dopravy a zavedením zóny
Tempo 30 dojde k odstranění značek
upravujících přednost. Na nově vzniklých
parkovištích bude použita vsakovací dlažba
s cílem zadržení části dešťové vody.
Projekt byl v roce 2017 v konceptu
projednán se společenstvími vlastníků
jednotlivých domů, přičemž na základě
připomínek bylo upraveno zejména umístění
přístřešků na kontejnery. S výsledným projektem byla veřejnost seznámena prostřednictvím internetu a Pravobřežního zpravodaje
(3/2018). Projektová dokumentace byla
dokončena v první polovině roku 2019,
společné povolení stavby nabylo právní moci
v polovině srpna 2019.
TŘ

VO

Po dokončení stavebních úprav v ulicích
Lidická, Ležáků a Partyzánů je na letošní rok
připravena rekonstrukce navazující ulice
Gagarinovy. Akce byla zařazena do žádosti
o státní dotaci z programu Regenerace
sídlišť, v době přípravy tohoto článku ovšem
zatím nebylo známo, zda se podaří získat
dotaci ve výši 3,7 mil. Kč z celkových
předpokládaných nákladů 7,9 mil. Kč. Podíl
města bude hrazen z rozpočtu městského
obvodu Pardubice II, který rovněž zajistil
projektovou dokumentaci. Samotnou
realizaci zabezpečuje odbor majetku a
investic Magistrátu města Pardubic, přičemž
v současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby.
Návrh počítá s novým živičným krytem
vozovky, na níž budou doplněny široké zvýšené
zpomalovací prahy u vjezdů k jednotlivým
domům. Na jižní straně budou doplněny zálivy
na parkování – u garážového domu kolmé a
v dalším úseku podélné. Záliv na kolmé stání
vznikne i v úseku mezi křižovatkami s ulicemi
Lonkova a Lidická. Součástí záměru jsou
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Rada seniorů
informuje
Rada seniorů Pardubického kraje plánuje ve
2. čtvrtletí letošního roku několik akcí nejen pro své
členy, ale také pro širší seniorskou veřejnost. 6. 5.
je to letní biatlon seniorů s bohatým doprovodným
programem, například doplněný exkurzemi do
středních škol Pardubického kraje a pro nesoutěžící
diváky máme připraveny vědomostní soutěže
o drobné ceny. Sportovní den se uskuteční v areálu
SPŠCH na Poděbradské ulici za výrazného přispění
školy a jejího ředitele Ing. Ptáčka.
Celokrajské sportovní hry pořádá Krajská rada
seniorů na hřišti Na Slovanech dne 11. 6. Zúčastní
se 14 osmičlenných družstev a pro účastníky jsou
opět připraveny další zajímavé doplňkové akce.
23. 6. pak pořádá Rada seniorů Pardubického kraje
pochod na počest hrdinů a obětí II. světové války.
Chceme tak důstojně uctít zejména oběti Ležácké
tragédie. A spolu se seniory z celého regionu zveme
také jejich vnuky, pro které organizujeme zvláštní
program. Zahajujeme v 10.00 před budovou VČD,
odkud se přesuneme na pardubický Zámeček
k pietnímu aktu. Méně zdatní senioři se mohou
přesunout na místo vzpomínky prostředky MHD.

Oslavy MDŽ
Rada seniorů Pardubického kraje připravila ve
spolupráci a za podpory Paláce Pardubice dne
6. března letošního roku zábavný den pro seniory
z celého regionu, jehož součástí byla také oslava
Mezinárodního dne žen.

Školení
na počítači
zdarma
Rádi byste se naučili na stolní PC či na
Vašem notebooku? Chtěli byste komunikovat
se svými blízkými pomocí emailu nebo
facebooku? Nevíte si rady s tím, jak a kde
hledat práci či jak si vytvořit životopis?
Přijďte do Centra pro zdravotně postižené

Budoucím
šesťákům!
Základní škola Pardubice - Polabiny,
Družstevní 305 ve školním roce 2020/2021 již
tradičně otvírá od šestého ročníku specializovanou třídu s rozšířenou výukou
informatiky a výpočetní techniky. Uchazeč
musí být ve školním roce 2020/21 žákem
6. ročníku ZŠ a zároveň musí úspěšně složit
test ze základů informatiky a logického
myšlení, který se uskuteční 22. dubna 2020 od
14 hodin.

Pro návštěvníky akce a naše hosty jsme
připravili skutečně hodnotný kulturní program.
Veliký ohlas mělo zajímavé vystoupení žesťového
sexteta Komorní filharmonie Pardubice s komponovaným, vtipně a s nadhledem komentovaným programem o historii hudby od 17. do 20.
století. Mimořádně očekávaný, a také úspěšný, byl
recitál u nás v Pardubicích velice oblíbeného
interpreta Josefa Sochora, bez kterého je hudební
život v regionu nemyslitelný. Seniory Pardubického
kraje přišla pozdravit také ta nejmladší generace.

Žáci baletní třídy ZUŠ Havlíčkova ul. Pardubice se
pod vedením Mgr. Rákosové prezentovali baletní
kreací na motivy Alžbětínské serenády a ukázkou
pas-de-deus. Zábavné pásmo bylo doplněno dalším
doprovodným programem, v něm si mohli senioři
změřit své znalosti ve vědomostní soutěži,
oceněné zajímavými odměnami. Všichni přítomní
se dobře bavili, jejich potlesk, místy dojetí
a opravdové nadšení byly největší odměnou všem
účinkujícím i organizátorům velmi příjemně
stráveného odpoledne.
Vladimír Berounský

a seniory Pardubického kraje o.p.s. V rámci
služby Sociální rehabilitace nabízíme Školení
na počítači zdarma, a to pro zdravotně
postižené i seniory. Školení probíhá
individuálně s pracovníkem, který Vás proškolí
na počítači dle nabídky Centra. Nebojte se a
přijďte se naučit něco nového nebo si jen
osvěžit své znalosti. V případě zájmu se
obraťte na tel: 775 693 984 či na adrese
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice –
Polabiny, narcisa.jelinkova@czp-pk.cz
www.czp-pk.cz
Denisa Křivková

Žáci se mohou dostavit i bez předchozího
přihlášení. Výuka ve specializovaných
skupinách je určená pro chlapce i dívky, kteří
mají zájem o počítače a chtějí se s nimi naučit
dobře pracovat. Jedná se o programy typu
Powerpoint, Excel, Corel apod. Informativní
schůzka pro rodiče případných zájemců se
uskuteční dne 7. 4. 2020 od 19 hod. ve školní
jídelně. Bližší informace lze získat na internetových stránkách www.zspolabiny1.cz,
telefonním čísle 466 401 885 (J. Lokvencová),
popř. na e-mailové adrese jan.horalek@
zspolabiny1.cz nebo jana.lokvencova@
zspolabiny1.cz. Těšíme se na Vás.

Café Robinson
a PDZ - středisko VÝMĚNÍK, z.s.
s podporou MO Pardubice II
Vás zvou na

Výměňák

sousedský blešák a fesťák
NEDĚLE 24. 5. 2020 od 15 hodin
Café Robinson, Mladých 325, Pardubice
bleší trh | divadlo pro děti Kozlík - Vodnická
pohádka | obří bublifuk | živá hudba Hana
Kosnovská + Veronique Whatever
Informace a registrace:
kristyna.ozsvaldova@pdz.cz
731 651 103
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Výlov rybníku Svět
v Třeboni
14. a 15. února 2020 se konal Pohár Českého
svazu Taekwon-do ITF v třeboňské sportovní hale
v blízkosti rybníku Svět. Místo výlovu v rybníku
Svět jsme lovili ve sportovní hale a musím říci, že se
nám to povedlo. 1x zlatá, 6x stříbrná a 2x bronzová
medaile jsou naše výsledky ze soutěže v Třeboni.
Zlatou medaili získal student UPCE a taekwonda
v Polabinách Kaisselin Ouologuem v technických
sestavách. Stříbrnou medaili v technických
sestavách a bronzovou ve sportovním boji získal
Jirka Brož, který se stal nově tento rok členem
státní reprezentace a bojuje o nominaci na
mistrovství Evropy v Praze. Stříbrnou medaili ze
sportovního boje získal Jáchym Šubrt a přidal ještě
bronzovou z technických sestav, kde se mu
povedlo porazit 16 dalších soupeřů ve své
kategorii. Ještě ze sportovního boje získal
stříbrnou medaili Tomáš Růžička v juniorské
kategorii do 75 kg. Silně obsazenou kategorii
reprezentanty s černým páskem se v technických
sestavách povedlo vybojovat Lucce Kratochvílové

RŮZNÉ

stříbro. Poslední dvě stříbrné medaile byly ze
sportovního boje a povedlo se je vybojovat Nikole
Vorlíčkové a jejímu taťkovi Markovi, který je věkem
už veterán, ale skvěle zabojoval v seniorské
kategorii.
Radek Kolář, 6. dan, instruktor
www.pardubice.taekwondo.cz

Seniorklub Archa: středa 1. 4. v 17
hodin Severní Makedonie, příroda a
pravoslavné Velikonoce - cestopisná
přednáška Josefa Soukupa | pondělí 6. 4.
v 18 hodin Má lidství ještě šanci? –
přednáška komeniologa doc. Jana Hábla
na základě největšího díla Jana Amose
Komenského „Porada o nápravě věcí
lidských“ (k 350. výročí úmrtí Komenského) | pondělí 20. 4. v 17 hodin beseda
s primátorem města Pardubic Martinem
Charvátem a starostou MO Pardubice II
Radkem Hejným – téma: Co nás trápí a co
těší v Pardubicích | Další programy každou
středu. | Začátky programů v 17 hodin.

Trénink paměti pro seniory: pátky
17. 4, 24. 4. vždy v 16 hodin.
Velikoce v Arše: pátek 10. 4. v 9.30
hodin Velkopáteční bohoslužba | neděle
12. 4. v 9.30 hodin Velikonoční bohoslužba
Neděle vzkříšení.

Splatnost místního poplatku za
komunální odpad a místního poplatku ze
psů je PRODLOUŽENA DO 30. 6. 2020.
Po dobu platnosti nařízení vlády o zákazu
volného pohybu osob proto není nutná
osobní návštěva úřadu za účelem úhrady
těchto poplatků.
Prosíme, vyčkejte s hotovostní
platbou na pozdější období. Platbu lze též
provést bezhotovostně převodem na účet
městského obvodu dle údajů uvedených
na složence. Děkujeme za pochopení.

V březnu začalo blokové čištění města,
které provádějí Služby města Pardubic dle
schváleného harmonogramu. Harmonogram
je k dispozici na webových stránkách
www.smp-pce.cz. Do příslušené kolonky lze
vyplnit název ulice a níže se hned objeví termín
čištění. Sedm dní před zahájením prací se
rozmísťuje přenosné dopravní značení

Pozvání do Archy

Protahovací cvičení: čtvrtky 2. 4.,
9. 4., 16. 4., 23. 4. v 9.15 a v 10.10 hodin.

PRODLOUŽENÍ
SPLATNOSTI
MÍSTNÍHO
POPLATKU

Blokové čištění ulic
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Koncerty v Arše: neděle 19. 4. v 18
hodin Jarní koncert komorního orchestru
BonaNota | pondělí 27. 4. v 18 hodin
Koncert Spojených pěveckých sborů
Pernštýn, Ludmila, Suk.
Konání všech akcí je podmíněno
zrušením bezpečnostních opatření
ohledně koronaviru!
Vladimír Lukáš

s informacemi - kdy a v kolik hodin bude čištění
v dané ulici probíhat. Řidičům tato informace
slouží k tomu, aby svá vozidla přeparkovali,
jinak se dopouští přestupku, za který městská
policie uděluje pokutu.
Vozidla, která jejich majitelé i přes
příslušný zákaz nebo omezení ponechají
v místě, kde bude čištění probíhat, budou pod
zmíněnou pokutou odstavena na jiné vhodné
místo v okolí.
OŽPD
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provozní doba separačního dvora (SD)
út, čt 14 - 18 hod.
po, so 8 - 12 hod.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
stanoviště

den

přistavení v týdnech roku 2020

A Cihelna Kunětická

úterý

10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

B Polabiny 1 Družstevní, u ZŠ

pondělí 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

C Polabiny 1 Ohrazenická

úterý

D Polabiny 2 Prodloužená u policie úterý

9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

E Polabiny 3 Družby

pondělí 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

F Polabiny 4 Brožíkova, u čp. 437

středa

G Polabiny 4 Mozartova, parkoviště středa

9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Do velkoobjemových kontejnerů lze uložit:
- objemný odpad z domácností, který se nevejde do běžných odpadových nádob (nábytek, koberce...)
Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ:
- stavební suť (např. po vybourání bytových jader), lepenka, eternit,
- pneumatiky, akumulátory, televizory, lednice a další nebezpečné odpady,
- separovatelný odpad (sklo, papír, plasty, kov),
- odpad z podnikatelské činnosti.
Tyto odpady lze ukládat na separační dvory.
Zajišťuje městský obvod Pardubice II prostřednictvím Služeb města Pardubic a.s.
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Co se udělalo
a za kolik
Jako obvykle koncem roku přinášíme přehled
nejpodstatnějších výdajů městského obvodu
Pardubice II z rozpočtových kapitol životní
prostředí a doprava v roce 2020. Výčet
neobsahuje úplně všechny položky, některé jsou
kumulované a některé částky odhadnuté,
protože čerpání dosud probíhá.
Kromě dobře viditelných větších investičních
akcí a zajišťování nezbytných opakujících se
činností, považovaných za samozřejmý standard, každoročně provádíme velké množství
drobnějších oprav a úprav na přímé žádosti
obyvatel, zástupců samospráv nebo společenství vlastníků domů. V tom vidíme jeden z hlavních smyslů existence městských obvodů.

údržba a řez živých plotů, obnova kotvení
mladých dřevin, ochranné postřiky, likvidace
následků vichřice apod.)
nové výsadby dřevin + zálivka
552 000,jednotlivě zadávané zakázky - obnovy a
dosadby záhonů, výsadba stromů a keřů,
borka do záhonů, údržba záhonů, zavlažovací
vaky, materiál na záhony před domy pro
samosprávy aj.
opravy a údržba mobiliáře
644 000,jednotlivě zadávané zakázky (opravy
kontejnerových ohrádek - Kunětická, Družby,
Ohrazenická, J. Tomana, K Rozvodně, opravy
laviček u Labe, u slepých ramen v ul. Lonkova,
obnovy nátěrů, průběžná údržba oplocení a
doplnění podhrabových desek v psím parku,
odstraňování graffiti, opravy a výměny
poškozených sloupků, údržba košů na psí
exkrementy, zhotovení a instalace informační
tabule o krmení vodního ptactva u Bajkalu,
další opravy a běžná údržba ostatního

Gagarinova
ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE ŽP
sekání trávníků a sběr listí
3 478 000,7 sečí trávníků (poslední dvě včetně sběru listí),
některé exponované plochy (náměstí, refýže
podél důležitých komunikací apod.) jsou
sekány častěji, některé louky méně častěji;
městský obvod je pro potřeby sečí rozčleněn
na 4 bloky, fakturace je prováděna za
jednotlivé seče po jejich převzetí a kontrole
údržba trávníků mimo pravid. sečí 146 000,jedná se o údržbu trávníků mimo rámec výše
uvedených dlouhodobých smluv (seče luk,
odstranění různých ruderálních porostů Polabiny, Stavařov, terénní úpravy apod.)
zahradnické služby
1 968 000,služby na základě roční smlouvy se SmP prořezy keřů, živých plotů, pletí záhonů, aj.
v celkovém objemu 6 024 hodin
údržba dřevin a související služby 1 145 000,jednotlivě zadávané zakázky (prořez stromů,
ošetření dřevin, výchovný řez mladých
stromků, kácení stromů, odstranění pařezů,

mobiliáře – zámečnické, truhlářské, klempířské
opravy apod. - sušáky, zídky, klepače, sloupky,
zpevněné plochy u kont. ohrádek, oplocení,
květináče, odp. koše, oplocení, květináče,
drobné stavební a zemní práce atd.)
oprava herní sestavy Družstevní
48 000,rekonstrukce streetbalových košů 80 000,výměna skluzavky Sedláčkova
40 000,oprava herní sestavy K Rozvodně 44 000,výměna písku v pískovištích
266 000,provádí se 1x za 2 roky na všech pískovištích
provoz fontán a pítek
46 000,opravy a údržba hřišť
550 000,jednotlivě zadávané zakázky (údržba a
odplevelení pískových dopadových ploch na
hřištích, údržba pískových a pryžových
dopadových ploch a ostatních zpevněných
ploch na dětských hřištích a sportovištích,
výměny překližkových dílů (střechy herních
sestav, sedátka, horolezecké stěny), výměny
prohnilých dřevěných dílů (sloupy, podlahy,
příčky), opravy a výměny lanových sítí (mosty,
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průlezy, lezecí sítě), výměny plastových dílů,
další opravy a běžná údržba, průběžné opravy
na základě provedených kontrol, pravidelné
kontroly a revize dětských hřišť

Plachetnice
výsyp odpadkových košů
580 000,výsyp celkem 183 košů 3x týdně
výsyp košů na psí exkrementy
253 000,výsyp celkem 47 košů 2x týdně
velkoobjemové kontejnery
422 000,přistavování na 7 stanovišť dle harmonogramu
nový mobiliář
200 000,lavičky Partyzánů, u ZUŠ Nová, Družstevní,
stojany na kola Bělehradská a u Archy
mlžící sloup nám. Polabiny 1
96 000,rekonstrukce kont. ohr. Lidická
182 000,oprava plastiky Plachetnice
100 000,(hrazeno z kapitoly kultura)
ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
Lidická, Ležáků, Partyzánů
11 076 000,rekonstrukce ulic Ležáků a Partyzánů + zvýšení
bezpečnosti v ul. Lidické; akce byla zahájena
v roce 2019; akci zajišťovalo město, ale byla
hrazena z rozpočtu MO Pardubice II tzv.
transferem, tj. daňové příjmy obvodu z rozpočtu města byly o příslušnou částku sníženy
Gagarinova
6 930 000,rekonstrukce ulice, vybudování přístřešků na
kontejnery, doplnění parkovacích míst a
dopravní zklidnění ulice (rozšíření zóny 30);
akci zajišťovalo město, ale opět byla hrazena
transferem z rozpočtu MO Pardubice II; na
akci byla získána dotace Státního fondu
podpory investic ve výši 50% uznatelných
nákladů (bude vyplacena po dokončení akce)
Brožíkova - 2. etapa
3 665 000,rekonstrukce chodníku od domovinky čp. 447
směrem k ul. Kpt. Bartoše
J. Potůčka - projekt
138 000,Karla Šípka - doplatek za projekt
63 000,studie Prodloužená - Sluneční
48 000,opravy asfaltových chodníků
1 097 000,nový asfaltový koberec na chodnících
Varšavská, Lonkova (za domem 486-94) a
Jiřího Tomana (za domem 247-51)
oprava dílčích závad na komun. 1 200 000,jednotlivě zadávané zakázky (plošné opravy
drobných výtluků a trhlin na asf. vozovkách
tlakovým zástřikem, úpravy přechodu pro
chodce v ul. Kosmonautů směr Trnová, schody
Stavařov, oprava ostrůvku Hradecká, oprava
výtluků na Fáblovce, K. Šípka, Družby 343,
retardéry Kunětická, propad Bělehradská 271,
odtržená krajnice v Labských koutech, opravy
a čištění dešťových vpustí a řada dalších
drobných oprav)
OŽPD

Pravobřežní zpravodaj 2020 | 4
Placení poplatků

zavolejte na číslo 466 798 630, 466 798 633 nebo
466 798 634 a správci poplatku Vám Váš VS sdělí.

Jak mnozí jistě víte, náš úřad nabízí pro úhradu
všech druhů místních i správních poplatků různé
způsoby úhrady:

Totéž platí pro úhradu místního poplatku ze
psů i za užívání veřejného prostranství.

· platební kartou na pokladně úřadu

Níže uvádíme číslo účtu, na který se poplatky
hradí, a specifické symboly (SS), které patří
jednotlivým druhům místních poplatků:

· hotovostně na pokladně úřadu

č. účtu: 19-2374030297/0100 (Komerční banka)

· bezhotovostním převodem

a místní poplatek za odpady lze hradit ještě
· prostřednictvím SIPO

SS pro poplatek za odpady: 1337
SS pro poplatek ze psů: 1341

Bezhotovostním převodem

SS pro poplatek za užívání veř. prostr.: 134312

Pokud máte schovaný nějaký ústřižek od
složenky na úhradu poplatku za odpady, můžete
použít údaje na něm uvedené. Každý poplatník má
svůj unikátní variabilní symbol (VS), který je mu
jednou přidělen a nemění se.

Spolu se SS je nutné uvést VS, aby se daná
platba spárovala s příslušným poplatníkem. Pro
případ úhrady správního poplatku se, prosím,
informujte u příslušného zaměstnance i na SS.

Pokud takový ústřižek nemáte a chcete
poplatek hradit bankovním převodem, napište si,
prosím, na e-mail podatelna@umo2.mmp.cz nebo

K tomuto způsobu úhrady je nutný souhlas
osoby, na níž je číslo SIPO evidováno. Každý
poplatník musí vyplnit svoji vlastní žádost (za

Prostřednictvím SIPO

Studie Cihelna sportovní areál

Varšavská

Mlžící sloup

Park Jiřího Srbka

Na objednávku odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic byla
zpracována územní studie, která se zabývá
územím na východní straně komunikace od
zdymadla ke kruhové křižovatce U Josefa.
Zadáním bylo: navrhnout, prověřit a posoudit
reálnou kapacitu území jako sportovní zóny
celoměstského významu, vytvořit urbanistickou koncepci, zpřesnit plošné a prostorové
regulativy a vytvořit koncepci veřejné
infrastruktury. Plné znění studie je k dispozici
na webu města www.pardubice.eu v sekci
územní plánování. První etapou, jejíž realizace
se přiblížila, je umístění tenisových kurtů,
zázemí a zařízení Tenisového klubu Pernštýn
1897, které se na nové místo přestěhují ze
stávajících prostorů pod zámkem.
TŘ
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nezletilé poplatníky ji musí podat některý ze
zákonných zástupců). Formulář je ke stažení na
adrese www.pardubice2.cz – Radnice – Formuláře
– Formuláře místních poplatků – Žádost o platbu
poplatku prostřednictvím SIPO. K dostání je také
na pokladně úřadu. Poplatek je pak zařazen mezi
Vaše platby SIPO v měsíci dubnu.
Tímto způsobem lze prozatím hradit pouze
místní poplatek za odpady, o platbu poplatku ze
psů nebyl projeven ze strany poplatníků
dostatečný zájem.
A jak je výše uvedeno, lze veškeré poplatky
platit na pokladně našeho úřadu také prostřednictvím platební karty nebo v hotovosti.
Výše místního poplatku za odpady zůstává pro
příští rok stejná, tj. ve výši 650 Kč/poplatník/rok,
stejně tak výše místního poplatku ze psů, tj. 1200
Kč/poplatník/rok. V případě snížené sazby poplatku
ze psů se jedná nadále o částku 200
Kč/poplatník/rok.
OE

