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Vážení spoluobčané,

hektické období vánočních svát-
ků je za námi a jsme na prahu 
jara, kdy nás čeká opět mno-
ho práce a společných úkolů. 
Ve svém úvodním slově v prv-
ním čísle loňského roku jsem psal  
o problémech předchozí zimy  
a odstraňování jejích následků. 
To jsme ještě netušili, že letošní 
zima bude ještě vydatnější, s niž-
šími teplotami a většími přívaly 
sněhu. Přinesla nám, a hlavně 

našim dětem, spoustu krásných zimních radovánek, ale také spous-
tu problémů a následků, se kterými se budeme potýkat min. celé 
jarní období. Tato zima skutečně prověřila naše možnosti a schop-
nosti a ukázala, že zimní plán údržby města Pardubic má své nedo-
statky a bude třeba ho do příští zimy upravit, protože většina vašich 
připomínek k odstraňování sněhu v kalamitním období v polovině 
ledna byla na místě. I když jsme se snažili i vlastními silami, zejmé-
na naše pracovní skupina, vypomáhat Službám města Pardubic 
tam, kde byly největší problémy, např. u penzionu, na parkovištích  
a na zastávkách MHD, neprobíhala zimní údržba optimálně. Současně 
musím konstatovat, že jsem v této situaci ocenil přístup řady občanů 
našeho obvodu, kteří, ač jim tato povinnost primárně nenáleží, vzali 
do rukou potřebné nářadí a své nejbližší okolí si uklidili sami. 

V každém případě se v současném období, kdy roztál sníh, za-
čaly objevovat důsledky tuhé zimy a dlouhodobé sněhové  
a ledové pokrývky. Na komunikacích se objevily hluboké díry a na-
ším prioritním úkolem bude komunikace dát do pořádku. Stejně jako  
v minulých letech budeme v březnu kontrolovat stav místních komu-
nikací po zimním období a následně objednáme jejich opravu, aby 
byla zajištěna jejich sjízdnost a schůdnost z hlediska stavebně tech-
nického stavu. Oprava výtluků a propadů v komunikacích bude pro-
vedena nejpozději do konce května 2010. Dále pracovnice odboru 
dopravy a životního prostředí našeho úřadu postupně mapují stav 
stromů po zimní kalamitě. Stromy, které ohrožovaly zdraví a bezpeč-
nost občanů a které zasahovaly do komunikací, byly odstraněny ihned, 
ostatní poškozené stromy budou postupně odborně ošetřeny ořezem 
nebo pokáceny. 

V rámci oteplování se objevuje ještě jedna, také nepříjemná věc, která 
souvisí s chováním občanů nejen našeho obvodu a která je zmiňo-
vána i v médiích. A tou je neohleduplné chování lidí všeobecně, kteří 
v příkrovu bílé nadílky zapomněli na dodržování základních zásad sluš-
ného a hygienického chování. Pod tajícím sněhem se nyní objevuje 
spousta odpadků a hlavně psích exkrementů, které jejich majitelé jaksi 
zapomněli uklidit. Nemusím připomínat, že i tato údržba bude stát náš 

Mgr. Vítězslav Štěpánek

V tOmtO číSle ❑

městský obvod spoustu peněz. Chci vás proto požádat – neprohlu-
bujte ve svých spoluobčanech nepřátelství vůči „pejskařům“ tím, že se 
nepostaráte o odklizení psích výkalů, odpadkových košů je v obvodu 
dostatečné množství a vyjít na procházku s igelitovým sáčkem v kapse 
také není problém. Přijměte, prosím, kromě radostí ze svého čtyřnohé-
ho přítele i odpovědnost za něj a ohleduplnost vůči okolí. 

Kromě aktuálního úkolu opravy komunikací po zimním období pokra-
čuje práce našeho obvodu na již zahájených investičních akcích nebo 
opravách. V loňském roce byla zahájena a v letošním bude pokračovat 
akce Regenerace panelového sídliště Dubina mezi MŠ Erno Košťála  
a bytovým domem čp. 948 – 952 v ulici Josefa Janáčka, kde budou 
rekonstruovány stávající klidové zóny a chodníky. Před domem bude 
osazen nový mobiliář a vysázena další zeleň. Druhou letos dokon-
čovanou akcí bude stavba s názvem Centrální osa sídliště, relaxační 
a klidová zóna Dubina. V rámci ní se provádí rekonstrukce veřejného 
prostranství před ZŠ s navazujícími chodníky, i zde bude součástí nová 
výsadba stromů a keřů a osazení nového mobiliáře.

Z připravovaných akcí bych rád zmínil rozšíření parkoviště mezi byto-
vým domem 974 – 979 a ZŠ v ulici Erno Košťála, kde bude vybudováno 
18 nových kolmých parkovacích stání a další akci, ve které bude pro-
vedeno oplocení a úpravy stávajícího dětského hřiště ve vnitrobloku 
za domy 1561 – 1564 v ulici Na Drážce. Podrobnosti o probíhajících 
nebo připravovaných akcích najdete uvnitř tohoto zpravodaje. V kaž-
dém případě se ale v letošním roce ještě více projeví důsledky eko-
nomické krize, kdy se nedaří naplňovat příjmovou stránku rozpočtu 
města Pardubic podle předpokladů a tudíž i rozpočet našeho městské-
ho obvodu na letošní rok je nižší, než v předchozích letech a nebude 
dostačovat na pokrytí všech reálně plánovaných akcí.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásné jaro prožité ve zdraví  
a spokojenosti.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

Jsme součástí zkušebního sčítání lidu, domů a bytů •	

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České •	
republiky

Ocitli jste se v tíživé sociální situaci?•	

 Informace o investičních akcích na území Městské-•	
ho obvodu Pardubice III

Pozvánka na Slet čarodějnic •	
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POPlAtek ZA tkO (POPelnice) 
A PSy

SOutěž „O neJkRáSněJší  
kVětinOVOu VýZDObu“

❑

Každoročně náš úřad rozesílá složenky na zaplacení TKO a psy (i když 
tuto povinnosti nemá), aby upozornil občany na jejich poplatkovou 
povinnost. Tisk a distribuci složenek zajišťuje Česká pošta na zákla-
dě objednávky úřadu (placená služba) každému občanovi přímo do 
schránky. To se v současné době děje, bohužel jsme však zjistili, že 
s podstatnými vadami. V některých bytových domech byly nalezeny 
obálky se složenkami, které adresou patřily do jiných domů a obálky 
nebyly umístěny do jednotlivých schránek. Jedná se hlavně o zásilky  
v doručovacím úseku Pošty Pardubice 3 – Drážka. K tomuto pochy-
bení nedošlo vinou úřadu, ale České pošty. Přesto se dotčeným obča-
nům našeho obvodu omlouváme a společně s Českou poštou vznik-
lou situaci řešíme.

I z těchto důVodů přIpomínáme:

Poplatek za TKO v roce 2010 činí 500,- Kč samozřejmě bez ohledu na 
to, zda složenka byla doručena, či nikoliv.

pokud jste složenku neobdrželi je úhrada možná jednak:
•	 přímo	na	pokladně	Úřadu	městského	obvodu	Pardubice	III,
•	 	bezhotovostním	 převodem	 (variabilní	 symbol	 sdělí	 paní	 

Alena Vladyková – správce poplatků na tel.: 466 799 135). 

Poplatek za TKO je splatný do konce dubna 2010, za psy do 15. března 
2010.
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Touto cestou  si dovoluji poděkovat všem občanům našeho obvo-
du, kteří se podíleli na uvolnění chodníků od nebývale štědré nadíl-
ky sněhu v letošní  zimě .  Vysokou vrstvu sněhu odklízelo mnoho 
obyvatelů a tím byli  odměněni  snazší  a bezpečnější  chůzí před  
svým domem. Sníh odhazovali v některých případech bez ohledu 
na rozpisy úklidu v domě,  rodiny  v jednom vchodu panelových 
domů se často střídaly během dne, jen aby  se dalo chodit. Sníh 
odklízeli  i u rodinných domků,  tak jak byli majitelé po léta zvyklí. 
Sníh jsem házel se sousedy i já. Trochu úsměvné mně přišlo, když 
asi osm lidí najednou v naší uličce odklízelo  sníh z komunikace  
a z městského rozhlasu se ozvalo, aby občané nevycházeli ven. Spí-
še by se hodila výzva – „občané k lopatám, je  sněhová kalamita“.
Vím však, jak výzva  v rozhlase byla míněna, tj. aby  lidi byli opatrní.  
Vážení spoluobčané, ještě jednou díky.

Též chci poděkovat paní tajemnici městského úřadu Pardubice III 
JUDr . Ludmile Knotkové za práci na znovuotevření  místní knihov-
ny. Poděkování zaslouží i všichni, kteří se na této práci v starono-
vých prostorách podíleli. Opravdu pěkné. A výsledky se dostavují, 
čtenářů přibývá. Když jsem však viděl rozpočet na rok 2010 našeho 
obvodu, mnoho peněz  na nákup nových knih nezbývá. Ale řešení 
tu je a již je realizovano . Podobně jako organizoval vznik první ve-
řejné	knihovny	otec	spisovatele	Karla	Čapka	v	Úpici,	je	možné		da-
rovat naší knihovně knihu, která doma již jen zabírá místo. Třeba od 
vánoc apod. Antikvariáty moc knihy nevykupují, vyhazovat knihy 
je škoda. Knihu je možné věnovat  místní  knihovně. Více informací  
rády poskytnou paní knihovnice.

V březnu se vždy slaví den učitelů. Je to 28. března. Den narození 
Jana Ámose Komenského. Děkuji všem učitelům na školách v na-
šem obvodu za práci, kterou vykonávají a přeji hodně hodných 
žáků, přeji  hodně sil a energie.  Žáci se nemění, komu by se chtělo 
učit, ale je to nutnost. Odměna vedle té finanční,  která  by mohla 
být vyšší, se obvykle dostavuje s několikaletým zpožděním. Ob-
vykle je to věta bývalých žáků: „  Díky, že jste mně tenkrát přinutili 
k učení, že jste byli přísní, teď se mi to hodí.“ Smutnější je však  dru-
há věta: „…že jste mně tenkrát víc nenutili se učit“. Tak páni učitelé, 
ještě jednou díky.

Jako patriot tohoto města mám zájem, aby do města Pardubice při-
šli turisté, návštěvníci ve větším počtu. O tom jsem již v minulosti 
psal. Abych pro to něco udělal, sděluji dva významné dny v Pardu-
bicích, kdy by naši občané měli pozvat své přátele, kamarády, spo-
lužáky z gymnázia a příbuzné. První pozvání je na  hojně navště-
vovanou tradiční  Pernštýnskou noc – letos pátek 4. června 2010. 
Druhým mimořádným dnem pro Pardubice je oslava 100 let od 
založení gymnázia v Pardubicích. Hlavní oslava se setkáním všech 
ročníků absolventů se koná 18. září 2010.

Ing. Jaroslav Cihlo
                                                                                              místostarosta  MO Pce III

PODěkOVání, blAhOPřání, 
POZVání

Gratulace  ju
bil
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V období březen až červen letošního roku mají  
svá životní jubilea někteří naši spoluobčané.  

Těm, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea, 
budou pracovnice úřadu za městský obvod  

gratulovat osobně.

Jménem pana starosty i celého městského obvodu 

GRATULUJEME    všEM.

Po loňském prvním úspěšném ročníku soutěže o nejlépe vy-
zdobené okno, balkon či předzahrádku Humanitní komise 
Rady městského obvodu Pardubice III připravuje druhý roč-
ník této soutěže. Výherci se mohou těšit, stejně jako v loň-
ském roce, na poukazy na odběr zboží ve vybraném zahradnic-
tví v našem obvodu. Soutěž bude vyhlášena v jedné společné 
kategorii „nejlépe vyzdobené okno, balkon, lodžie, předzahrád-
ka“. Připravte si i Vy zelenou výzdobu svého okna.
Další informace a vyhlášení soutěže naleznete průběžně na 
našich webových stránkách nebo v příštím zpravodaji.
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❑Ocitli JSte Se V tížiVé  
SOciální SituAci?

infORmAce PRO DRžitele PSů – míStní POPlAtek Ze PSů

POPlAtek tkO V ROce 2010

Občané, kteří se náhle ocitnou bez finančních prostředků a nemohou 
tak uspokojit své základní životní potřeby a zároveň nemají možnost 
využít	podpory	své	rodiny,	se	mohou	obrátit	na	sociální	odbor	Úřadu	
městského obvodu Pardubice III, kde kromě potřebných informací, 
mohou požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Konkrétně se může 
jednat o příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Tyto 
dávky jim mohou být přiznány na základě zákonných kritérií a dolože-
ní všech potřebných dokumentů.

Začátkem	nového	roku	se	odbor	sociálních	věcí	Úřadu	městského	ob-
vodu Pardubice III zaměřil na řešení diskutované problematiky zneuží-
vání sociálních dávek, která je dlouhodobým a palčivým problémem 
naší státní sociální politiky. Od ledna roku 2010 totiž vešla v platnost 
novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, díky které 
mají orgány pomoci v hmotné nouzi možnost motivovat příjemce so-
ciálních dávek k větší snaze a aktivnímu řešení jejich nepříznivé životní 
situace. Tímto opatřením je výplata části sociálních dávek formou po-
ukázek. K používání tohoto institutu nově přistoupil i odbor sociálních 
věcí	Úřadu	městského	obvodu	Pardubice	III.

základní charakteristika poukázek v hmotné nouzi:

•	 	jsou	určeny	k	zajištění	základních	životních	potřeb,	 tj.	zakoupení	
základních potravin, oblečení, hygienických potřeb, léků apod.,

•	 	nemohou	být	použity	pro	nákup	alkoholických	nápojů	a	tabáko-
vých výrobků,

•	 	poukázky	 lze	 uplatnit	 při	 nákupu	 shora	 vyjmenovaného	 zbo-
ží v rozsáhlé síti provozoven označených logem společnosti  
Šek Servis,

•	 jsou	opatřeny	několika	bezpečnostními	prvky	proti	padělání,
•	 nelze	na	ně	vrátit	peníze.	

Více	informací	můžete	obdržet	na	odboru	sociálních	věcí	Úřadu	měst-
ského obvodu Pardubice III, v kanceláři č. 4.

 Mgr. Linda Dolná
referent sociálních věcí

Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má trvalý 
pobyt v územním obvodu statutárního  města Pardubice. Poplatník je 
povinen splnit ohlašovací povinnost nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy 
pes dovrší stáří tří měsíců a nebo ode dne, kdy poplatník začne držet 
psa staršího.Ohlašovací povinnost mají i poplatníci , kteří jsou od toho-
to poplatku osvobozeni. 

Výše poplatku pro rok 2010 je stejná jako v loňském roce:
•	 	200,- Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel žije v rodinném 

domě, za každého dalšího psa pak  300,- Kč / rok; 
•	  1.200,- Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel žije v panelovém či 

činžovním domě, za každého dalšího psa 1.500,- Kč/rok.

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 13/2004 v platném znění je tento po-
platek ve výši 200,- Kč pro poplatníka, který pobírá invalidní, sta-
robní, vdovský/vdovecký  nebo sirotčí důchod, který je jeho jedi-
ným  zdrojem příjmů (nebo SOUČASNĚ pobírá dva z těchto důchodů, 
které jsou jeho jediným zdrojem příjmů).  Za každého dalšího psa je 
sazba 300,- Kč/rok.

Distribuce složenek proběhla  začátkem  února 2010  prostřednictvím 
České pošty. Poplatek je splatný nejpozději do 15. března 2010, pokud 
je sazba na jednoho psa méně než 400,- Kč. V případě vyšší sazby za 
jednoho psa je možno poplatek hradit ve dvou stejných splátkách a to 

nejpozději do 15. března  a 15. listopadu, či ve čtyřech stejných splát-
kách a to nejpozději do 15. března, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu 
poplatkového období.

Poplatek lze hradit složenkou na poště, hotově na pokladně Městské-
ho obvodu Pardubice III  či bankovním převodem dle dispozic na slo-
žence (číslo účtu a VS).  Při platbě bankovním převodem je nutné pro 
řádné a bezchybné přiřazení platby uvést VS ve správném tvaru tak, jak 
je uveden na složence.

Platbu v hotovosti na pokladně Městského obvodu Pardubice III, Jana 
Zajíce  983 můžete provést v těchto časech:

Po + St    8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Út	+	Čt				 8.00	–	12.00	a	13.00	–	15.30

Pá     8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00

Pro lepší a rychlejší vyřízení je dobré přinést složenku s sebou.

 

  Petra Lemberková
správce místního poplatku

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů byl pro letošní rok stanoven  
na  500,- Kč.

tento poplatek je povinen platit každý občan V míStě SVÉho 
tRVALÉho poBYtU.

Složenky k zaplacení tohoto poplatku jsou distribuovány prostřed-
nictvím České pošty v měsíci únoru. Splatnost tohoto poplatku je  
do 30. 4. 2010.

Od poplatku jsou automaticky osvobozeny:
- fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily věku 6 let.

Od poplatku lze osvobodit na požádání:
- třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti 
-  fyzické osoby, které v kalendářním roce, t.j.od 1. 1. do 31. 12. žijí trvale 

v zahraničí 
- fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby 
-  fyzické osoby, žijící na základě rozhodnutí správního orgánu v domo-

vech důchodců, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních 
-  fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na úze-

mí města Pardubic, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň 
mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Pardubice.

Vznik nároku na osvobození je podle obecně závazné vyhlášky po-
platník povinen ohlásit do 15 dnů písemně správci poplatku a doložit 
příslušná potvrzení. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik 
nároku na osvobození.

Poplatek je možné uhradit: 
- složenkou;
-  bezhotovostním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu,  

variabilní symbol);
-	v	hotovosti	na	pokladně	ÚMO	Pardubice	III,	Jana	Zajíce	983.	

 Alena Vladyková
správce místního poplatku

❑ ❑ 
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Protože volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
které se mají konat v tomto roce, již vyhlásil prezident republiky svým 
rozhodnutím, oznamujeme, že volby do poslanecké sněmovny parla-
mentu České republiky (dále jen poslanecká sněmovna) se konají  
v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  
29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Drtivá většina našich spoluobčanů bude volit ve svém volebním okrsku 
podle místa trvalého pobytu. Pro občany, kteří se nebudou ve dnech 
voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, je určena následující část 
tohoto článku. 

Jak hlasovat na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve 
volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat (pro vše-
tečky uvádíme pramen právní úpravy - zákon č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky) ve volbách do Poslanecké sněmovny na 
tzv. voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
O vydání voličského průkazu může žadatel-volič požádat obecní úřad, 
resp. městský obvod příslušný podle místa jeho trvalého pobytu dvěma 
způsoby:
písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem žadatele. Pro pí-
semnou žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný for-
mulář.	Úřední	ověření	podpisu	provádějí	krajské	a	obecní	úřady,	městské	
obvody, Česká pošta, Hospodářská komora ČR a notáři, a to v tomto přípa-
dě bez povinnosti zaplatit správní poplatek za ověření podpisu. 
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu, resp. městské-
mu obvodu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.  
do 21. května 2010. 

osobně. V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť vo-
lební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po 
prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřeb-
né údaje uvede; tímto způsobem o vydání voličského průkazu lze požá-
dat až do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 26. května 2010  
do 16.00 hodin. 

Obecní úřad, resp. městský obvod voličský průkaz vydá voliči nejdří-
ve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010. Pokud si volič ne-
může voličský průkaz osobně převzít, může být vydán pouze osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanec-
ké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební 
komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Při samotném aktu 
hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním pasem; zároveň odevzdá 
okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštní-
ho seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič 
hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ 
volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je 
z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková voleb-
ní komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz 
připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů. Při ztrátě nebo odcizení volič-
ského průkazu nelze vydat duplikát.

Pokud se bude volič v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 
zdržovat v zahraničí má rovněž právo volit a má trochu odlišné mož-
nosti od předchozích uvedených, jak své právo realizovat. Pro menší čet-
nost výskytu těchto situací neuvádíme potřebný postup v tomto článku, 
ale příslušné informace je možné obdržet na našem městském obvodě. 

Samotný průběh voleb je upraven takto: Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským 
nebo cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu 
nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, 
který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. 
Přijďte	 prosím	 k	 volbám.	Účast	 ve	 volbách	 je	 vyjádřením	 zájmu	odpo-
vědného občana o dění okolo nás a jedna z mála možností, jak toto dění 
ovlivnit. 

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník Úřadu městského obvodu

❑ mASOPuStní tAncOVAčkA

Masopustní tancovačka se stává tradiční akcí, kterou náš 
Městský obvod Pardubice III pro své občany organizuje. Tři-
náctého února se konal  její druhý ročník. K dobré zábavě 
všech přispěla doprovodná hudební skupina, staročeské ob-
čerstvení	ve	formě	jitrnic,	jelit	a	tlačenky	bylo	výborné.	Účast-
níky letos mohla potěšit i možnost výhry v tombole. 

Fotografie, zachycující bavící se návštěvníky, vám mohou 
více napovědět o příjemné atmosféře tancovačky. Všem, 
kterým se na tancovačce líbilo, můžeme slíbit: „Zase za rok 
na třetím ročníku!“

za členy humanitní komise 
Mgr. Ivana Nejedlá



Základní škola Pardubice – Studánka ve školním roce 2010/2011 otevírá opět v 6. ročníku skupinu  s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy zaměřenou na basketbal. 

Škola spolupracuje s regionálními basketbalovými kluby, především s Basketbalovým klubem Pardubice. Žáci ve sportovních  
skupinách mají týdně pět hodin tělesné výchovy, které umožňují  jejich všestranný sportovní rozvoj. Každý rok se žáci mají mož-
nost účastnit  týdenního sportovního soustředění, kde se vedle basketbalu věnují především lyžování. 

Žáci současných sportovních tříd reprezentují své kluby i školu na mnoha basketbalových turnajích s vynikajícími výsledky, a to  
i na celostátní úrovni.
Podmínkou přijetí do sportovní třídy je vyplnění přihlášky, kterou obdržíte na ředitelství školy či od trenérů basketbalových klubů, 
a prokázání sportovní zdatnosti při přijímacím řízení, které proběhne 27. dubna 2010 v 15 hodin ve sportovní hale školy. 

     Mgr. Ivana Nejedlá
ředitelka školy

Český	statistický	úřad	(ČSÚ)	připravuje	na	březen	roku	2011	celorepub-
likové sčítání lidu, domů a bytů, které bude součástí celosvětového 
programu populačních a bytových censů, koordinovaného Organizací 
spojených národů a poprvé prováděné povinně a jednotně podle pří-
slušného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Pro ověření všech 
etap průběhu sčítání a ve snaze ověřit srozumitelnost vyplňovaných 
formulářů	se	ČSÚ	rozhodl	provést	zkušební	sčítání,	které	se	uskuteční	
ke dni 17. dubna 2010. Naše městská část Pardubice – Studánka byla 
zařazena do vzorku 0,5 % ze všech obyvatel, domů a bytů v ČR, jichž se 
zkušební sčítání týká. 
Sčítání lidu, domů a bytů se konají na celém světě každých deset let. Při-
nášejí jedinečný komplex údajů o lidské společnosti a získaná data jsou 
důležitým zdrojem informací pro veřejný i soukromý sektor, pro tvorbu 
rozvojových programů či zefektivnění služeb v oblastech vzdělávání, 
zdravotnictví nebo v dopravě. 

zjišťované údaje a jejich ochrana
Při sčítání lidu, domů a bytů se zjišťují nejen základní údaje o osobách, 
domech a bytech, ale především údaje, které nelze zjistit jiným způso-
bem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné 
správy. Mezi ně patří například údaje o ekonomické aktivitě (ukazatele 
týkající se postavení v zaměstnání, profesní struktury obyvatel a odvět-
ví ekonomické činnosti jsou využívány veřejnou správou jako podklad 
pro realizaci a aktualizaci národní politiky zaměstnanosti a pro konkrétní 
celostátní nebo regionální programy); údaje o vzdělání (údaj o nejvyš-
ším dosaženém stupni vzdělání vypovídá o úrovni vzdělanosti v dané 
lokalitě i v celé společnosti) nebo údaje o dojížďce do zaměstnání a do 
škol (informace o tom kam a jak lidé dojíždějí, jsou zásadní pro pláno-
vání dopravní infrastruktury a zlepšování dopravní obslužnosti). Sčítání 
je jediným možným prostředkem, jak zjistit způsob, intenzitu a směry 
dojížďky obyvatel nejen za zaměstnáním, ale i do škol. Jiným způso-
bem nelze zjistit národnost obyvatel, a tedy místa s vyšší koncentrací 
národnostních menšin a stejně tak nelze jiným způsobem zjistit vztah 
k náboženství a množství osob se vztahem k jednotlivým církvím. 
Veškeré údaje zjištěné při sčítání mohou být využity výhradně ke statis-
tickým účelům a podléhají velmi přísné ochraně podle zákona o sčítání 
lidu, domů a bytů a zákona o ochraně osobních údajů. Sčítací komisaři, 
stejně jako všechny osoby podílející se na zpracování údajů, jsou vázáni 
přísnou mlčenlivostí, která je časově neomezená. Porušení tohoto zá-
kona je spojeno s finančním postihem konkrétního viníka v rámci pře-
stupkového řízení a může dojít i k jeho trestnímu stíhání. Manipulace 
se sčítacími formuláři i s údaji převedenými do databází se řídí přísnými 
bezpečnostními pravidly. Veškeré papírové formuláře budou po převe-
dení údajů do elektronické podoby fyzicky zlikvidovány.

průběh zkušebního sčítání 
Zkušební sčítání začne 6. dubna 2010. Od tohoto dne až do 16. dubna 
2010	budou	 sčítací	 komisaři	 jmenovaní	ČSÚ,	 ve	 většině	případů	Vaši	
poštovní doručovatelé, osobně doručovat sčítací formuláře do jednotli-
vých domácností. Sčítací komisaři se budou prokazovat služebním prů-
kazem a k vyplnění formulářů Vám předají veškeré potřebné informace 
a zodpoví případné otázky. Pro usnadnění procesu vyplňování budou 
na některých sčítacích formulářích otázky předvyplněné údaji získaný-
mi z administrativních registrů a evidencí (okres, kód okresu, obec, PSČ, 
část obce, sčítací obvod, atd.). V žádném případě však nebudou předvy-
plněny	osobní	údaje,	které	patří	mezi	důvěrné	informace.	Údaje	se	do	
formulářů zapisují podle stavu k tzv. rozhodnému okamžiku, kterým je 
půlnoc z 16. na 17. dubna 2010. 
Sčítací formuláře je možné vyplnit také elektronicky. Přístup k elektro-
nické verzi formulářů a veškeré nezbytné informace včetně postupu, jak 
je vyplnit, naleznete na internetové stránce www.scitani.cz. 
Vyplněné sčítací formuláře je možné odevzdat od 17. dubna 2010 ně-
kolika způsoby: navrácením sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě 
(nejpozději však do 7. května 2010), bezplatným odesláním poštou do 
P.O.Boxu	ČSÚ	v	obálce	s	předtištěnou	adresou,	osobním	předáním	na	
poště nebo odesláním v elektronické podobě.
Do zkušebního sčítání bylo vybráno 130 sčítacích obvodů v 63 městech 
a obcích. To znamená asi 24 000 domácností, ve kterých žije přibližně 
57 000 obyvatel. Vyplněním sčítacího formuláře zkušebního sčítání mů-
žete nyní osobně přispět k úspěšné realizaci celostátního sčítání v roce 
2011 a také k tomu, že získaná data budou pravdivá a využitelná pro 
všechny potřebné a povolené účely. 
Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na kontaktní místa uve-
dená v letáčku, který Vám sčítací komisař doručí do poštovní schránky, 
na oddělení Sčítání lidu, domů a bytů Pardubice na telefonním čísle 466 
743 421 nebo navštivte oficiální internetové stránky Sčítání lidu, domů 
a bytů 2011 - www.scitani.cz. Na těchto místech si můžete rovněž ověřit 
jméno a příjmení sčítacího komisaře Vašeho sčítacího obvodu.
Jménem	ČSÚ	bychom	rádi	Vás,	kteří	 jste	byli	do	projektu	zkušebního	
sčítání vybráni, požádali o spolupráci a pomoc. Předem děkujeme za 
čas, který vyplnění formulářů věnujete, protože každý správně vyplně-
ný dokument přispěje k úspěšné přípravě celostátního sčítání v roce 
2011.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III 

JSme SOučáStí ZkušebníhO Sčítání liDu, DOmů A bytů ❑

SPORtOVní tříDy Ve StuDánce❑
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❑ ❑StAVební ZákOn JAkO náVOD (3) ROZmíStění SPeciálních kOšů  
nA PSí exkRementy nA úZemí 
měStSkéhO ObVODu  
PARDubice iii V ROce 2010

změnA StAVBY RodInnÉho domU o VeLIKoStI 
do 150 m2 zAStAVěnÉ pLochY
Změnou stavby se rozumí přístavba, nástavba, nebo stavební úpra-
vy. přístavba je taková změna, kterou se stavba půdorysně rozši-
řuje – zvětšuje se zastavěná plocha, nástavba je taková změna, 
kterou se mění výškové ohraničení stavby – obecně by se dalo říci, 
že výškové ohraničení stavby je dáno výškou hřebene střechy, ale 
je lépe tuto skutečnost v jednotlivých případech posoudit. Sta-
vební úpravy jsou pak další změny, při kterých se výškové i půdo-
rysné ohraničení stavby zachovává. 
Změny stavby rodinného domu, pokud se jimi nepřekročí rozměro-
vé a obsahové parametry ohlašované stavby (tedy celkem 150 m2 
zastavěné plochy, jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží, 
podkroví), podléhají stejnému režimu povolení, jako stavba nově 
prováděná, stavební zákon dále upravuje, které stavební úpravy 
nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Přístavbu a nástavbu je nutné ohlásit stavebnímu úřadu vždy, a to 
s doložením územně plánovací informace, nebo územního sou-
hlasu resp. územního rozhodnutí, stavební úpravy nevyžadují ani 
územní souhlas, ani územní rozhodnutí. 
Ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují takové stavební úpravy, 
kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled 
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na 
životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit po-
žární bezpečnost, a další stavební úpravy, vyjmenované v § 103 
stavebního zákona. Udržovací práce, kterými se zabezpečuje dob-
rý stavebně technický stav stavby, prodlužuje se její uživatelnost, 
rovněž nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení. 

příklady stavebních prací v rodinném domě podmínky k je-
jich provedení:
Výměna krytiny – pokud se jedná o výměnu stávající krytiny za 
novou srovnatelného provedení, nevyžaduje ani stavební povole-
ní, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud je ovšem nutné v sou-
vislosti s výměnou krytiny provést jakýkoliv zásah do konstrukce 
krovu, tedy nosné konstrukce stavby, je nutné ohlášení stavební-
mu úřadu. 
Stavební úpravy stávající půdy za účelem zřízení obytného 
podkroví – pokud se zachovává výška hřebene a dojde pouze ke 
změně sklonu střechy v důsledku zvýšení pozednicového zdiva, 
jedná se o stavební úpravu pro změnu v účelu užívání části stavby, 
zpravidla i se zásahem do nosných konstrukcí stavby (zřízení scho-
diště), a je nutné ohlášení stavby.
Výměna oken – v případě, že nová okna jsou stejných rozměrů 
a členění a jsou osazována do stávajících otvorů v nosném zdivu, 
nevyžaduje výměna oken ohlášení stavebnímu úřadu
Vybourání dveří v obvodovém, nebo vnitřním nosném zdi-
vu – stavební úprava, kterou se zasahuje do nosných konstrukcí 
stavby a v případě obvodového zdiva se mění i vzhled stavby, vy-
žaduje ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavební úpravy vnitřních prostor, kterými nedojde k zása-
hu do nosných konstrukcí – nevyžadují stavební povolení, ani 
ohlášení stavebnímu úřadu
Výměna vnitřních rozvodů instalací, zařizovacích předmě-
tů koupelny, Wc – nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení, 
stavebník je ovšem povinen zabezpečit provedení předepsaných 
zkoušek (revize elektro, plyn, ...)
zateplení fasády – je stavební úpravou, která nevyžaduje staveb-
ní povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. U této stavební úpravy 
je zdůrazněna povinnost stavebníka použít pro stavbu jen takové 
výrobky a materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správ-
ném provedení splní požadavky na stabilitu, požární odolnost, 
bezpečnost při užívání stavby a ochranu životního prostředí. 
Výměna kotle na tuhá paliva za kotel na plyn, plynová pří-
pojka od hUp do domu, výměna rozvodů Út včetně radiáto-
rů – jedná se o stavební úpravu vedení technického zařízení uvnitř 
budov, nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu 
úřadu.

Ing. Jaroslav Mrázek, 
vedoucí stavebního úřadu ÚMO Pardubice III

Na území Městského obvodu Pardubice III je nyní umístěno 50 
ks speciálních košů na psí exkrementy. Jejich výsyp je prováděn 
v zimním období od 1. 11. do 31. 3. 1x týdně  ve čtvrtek a v letním 
období od 1. 4. do 31. 10. 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. 
Zároveň upozorňujeme, že k odložení psích exkrementů lze použít 
i odpadkové koše, kterých je na území Městského obvodu Pardubi-
ce III celkem 85 ks. Rozmístění speciálních košů na psí exkrementy  
i odpadkových košů je v níže uvedených tabulkách.
  

Erno Košťála vedle čp.  979
Erno Košťála - u parkoviště před penzionem čp. 1013
u ZŠ Dubina - E. Košťála vedle čp.  958 u stezky
Jana Zajíce – před čp. 946 (u budovy policie) 
Dubina – Blahoutova ve vnitrobloku mezi čp. 621 a 816 
(poblíž Zdravotního střed.)
J.Janáčka u čp. 961
Dubinská vedle čp. 725
Jana Zajíce mezi čp. 947 a 953
Dubina  - centrální část sídliště  - u hřiště ZŠ Dubina
Jana Zajíce mezi čp. 632 a 637 (u dětského hřiště)
Josefa Janáčka vedle čp. 966
L.Matury mezi čp. 853,857 a 869
L. Malé mezi čp. 606 a 607
L. Malé mezi čp. 820 a 849
Dubina – centrální část sídliště – u ZŠ Dubina 
( za obchůdkama ) - vedle stezky
Blahoutova - za garážemi
Brigádníků x Na Drážce - u výměníku
Rumunská mezi čp. 365 a 246
U ZŠ Studánka za x Luční a U Školy
Na Drážce mezi čp. 1557 a 1560
Na Drážce u čp. 1564
Studánecká – proti Galantě – čp. 1247-1568
Dašická 1759 – 1762 ( u oplocení s FK Slovan)
Bezdíčkova mezi čp. 1379 a 1502
Na Drážce – vedle čp. 1554 (poblíž restaurace Galanta)
Husova - před veterinární klinikou čp. 1747
Propojka sídliště a Lesoparku Dubina
Blahoutova 621-623 (dětské hřiště)
Dašická  mezi čp. 1854 a čp. 247
Dubové návrší
Jana Zajíce před čp. 954
Dubinská vedle čp. 738
Dubinská u čp. 756
Erno Košťála za čp. 994
Jana Zajíce z boku čp. 959 (na loučce u smrku)
Ulice Jana Zajíce – u chodníku před TIPSPORTEM
Roh ulic Bartoňova x Růženy Vojtěchové (proti čp. 657)
Bartoňova za čp. 827 (směrem k čp. 832 vedle cesty)
Rumunská x Na Hrázi (vedle čp. 191)
Na Drážce (stezka kolem věznice směr k čerpací stanici)
Na Drážce mezi čp. 1492 a čp. 1493 (u kontejneru na písek)
Ve Stezkách x Na Drážce z boku čp. 358
Ve Stezkách směrem k Hraniční ulici – vedle čp. 252
Spojilská x Raabova (roh restaurace Slovan)
Pod Lipami x Spojilská (u poštovní schránky)
Mandysova x V Lipinách
Lánská x Divišova (směrem k intimity)
Dašická x Luční – proti kontejnerovému stanovišti 
(u vývěsní tabule)
L. Malé proti bytovému domu čp. 822-823
Bartoňova (u točny MHD č. 8 – za značkou IO 12 
(vyhrazené parkoviště)
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Stanoviště den
přistavení přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště
Pondělí
Úterý

9; 12; 15*; 18*; 21; 24; 27; 30; 33; 36*; 39*;  42*; 45*; 48*; 51*

Dubina – u lesa
Pondělí
Úterý

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

Dubina – Erno Košťála Úterý 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50

Luční – hřiště
Středa
Pátek

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

Luční – stadion
Pondělí
Středa

10; 12; 14; 16*; 18*; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36*; 38*; 40*; 42*; 44*; 46*; 
48*; 50*; 52

Skrbkova – Lesní
Pondělí
Úterý

10; 12; 14; 16*; 18*; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36*; 38*; 40*; 42*; 44*; 46*; 
48*; 50*; 52

Staročernská – točna MHD Středa 9; 12; 15; 17; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 40; 41; 42; 45; 48; 50; 51
Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 15; 51
Dašická 1755 – 1769 vnitroblok Čtvrtek 14; 26; 38; 51
L. Matury 856 Středa 15; 51
Na Drážce u č.p. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51
L. Malé x Bartoňova Středa 14; 51

Týdny jinak neoznačené – přistavuje se pouze v první  uvedený den na seznamu
Týdny označené )* - přistavuje se oba dva dny v týdnu uvedené na seznamu
Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nejdříve ve 
13 hodin

PřiStAVOVání VelkOObJemOVých kOnteJneRů 
nA úZemí měStSkéhO ObVODu PARDubice iii V ROce 2010

❑

ROZmíStění ODPADkOVých kOšů nA úZemí měStSkéhO ObVODu 
PARDubice iii V ROce 2010

❑
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Na území Městského obvodu Pardubice III je nyní umístěno celkem 85 
odpadkových nádob, z toho 3 ks velkých plechových nádob a 82 ks 
plastových nádob. Výsyp těchto nádob je prováděn 3x týdně v pon-
dělí, ve středu a v pátek. V zimním období (od 1.11. do 31.2.) je u ně-
kterých dětských hřišť prováděn výsyp odpadkových nádob pouze  
1x týdně v pátek.

Ulice velký plast
Stezka  ze Sezemic 1
Stezka do Sezemic (před budovou SmP a.s.) 1
MHD Hůrka 1
Josefa Janáčka před čp. 963 1
Josefa Janáčka MHD proti  čp. 962 1
Jana Zajíce zastávky MHD u Pergoly 2
Jana Zajíce čp. 831 1
zastávky MHD Jana Zajíce u garáží 2
Blahoutova  u Telecomu 1
zastávka MHD  Blahoutova proti Penzionu 1
Bartoňova - točna MHD č.8 1
Bartoňova - dětské hřiště u čp. 839 1
zastávky MHD Bartoňova u trafiky 2
L.Malé u střediska 1
L.Malé - dětské hřiště vnitroblok 1
Stezka - restaurace U MAXE 1
Stezka - od ul. Blahoutovy u laviček k čp. 849 1
Bartoňova 849 1
Erno Košťála - u Kubíka 1
hřiště u ZŠ - lavičky 1
ZŠ Dubina 1
stezka za domečkem 1
Dubina - centrum 1 5
Dubina -domečky 2
dětské hřiště OPAVIA 1
zastávky MHD Pergola směr Sezemice 2
zastávka MHD č.9 proti Pergole 1

zastávky MHD Husova - u pracovny 2
točna MHD č.5 2
dětské hřiště Na Drážce za čp. 351 1
zastávky MHD Na Drážce u čp. 353 2
Na Drážce - chodník u zastavárny k lékárně 1
zastávka MHD u trafiky Na Drážce směr Sezemice 1
hřiště - Na Drážce 1549 1
Studánecká před obchodem Galanta 2
Dašická zastávka MHD za čp. 177 1
Dašická u Albionu 1
Dašická zastávka MHD k ulici K Pardubičkám 1
Dašická - zastávka MHD u čp. 210 1
Dašická u podchodu 1
Dašická zastávka MHD u čp. 265 1
Dašická - točna MHD č.1 2
Dašická - u zdravotního střediska 1
Spojilská - dětské hřiště 2
Spojilská za domem čp. 1769 1
Pod Zahradami x Hraniční 1
Dubina – penzion – zastávka MHD 2
Propojka do lesoparku Dubina 5
Blahoutova 621-623 – dětské hřiště 2
Jana Zajíce – dětské hřiště Kuňka 1
Lavičky – dětské hřiště Lanovka 1
Na Drážce mezi čp. 1564 a 1561-1563 1
Dětské hřiště Jana Zajíce u čp. 984-986 1
Jana Zajíce mezi čp. 953 a 947 1
Jana Zajíce za čp. 953 1
Ulice Mandysova a Zajíčkova, trafostanice 1
Luďka Matury – parčík u restaurace U Maxe 1
Dětské hřiště Erno Košťála 996-997 1
Dubové návrší 3
Vnitroblok J. Janáčka 2
C e l k e m 3 82

Základní škola Pardubice –Studánka ve školním roce 2010/2011 otevírá 
opět v 6. ročníku skupinu  s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměře-
nou na basketbal. 
Škola spolupracuje s regionálními basketbalovými kluby, především s Bas-
ketbalovým klubem Pardubice. Žáci ve sportovních skupinách mají týdně 
pět hodin tělesné výchovy, které umožňují  jejich všestranný sportovní 
rozvoj, Každý rok se žáci mají možnost účastnit  týdenního sportovního 
soustředění, kde se vedle basketbalu věnují především lyžování. 
Žáci současných sportovních tříd reprezentují své kluby i školu na mnoha 
basketbalových turnajích s vynikajícími výsledky, a to i na celostátní úrov-
ni.
Podmínkou přijetí do sportovní třídy je vyplnění přihlášky, kterou obdržíte 
na ředitelství školy či od trenérů basketbalových klubů, a prokázání spor-
tovní zdatnosti při přijímacím řízení, které proběhne 27. dubna 2010 v 15 
hodin ve sportovní hale školy. 
     Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka 
školy



infORmAce O inVeStičních Akcích
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Stejně jako v loňském roce jsme podali žádost o dotaci z programu 
Regenerace panelových sídlišť pro letošní rok na akci „Regenerace 
panelového sídliště dubina – lokalita 5B – vnitroblok byto-
vých domů ul. Jana zajíce čp. 959, čp. 960, čp. 961“, která řeší 
částečnou regeneraci ploch stávajících a vybudování nových zpev-
něných ploch a ploch zeleně. Jedná se o plochy parkoviště, plochy 
chodníků a plochy odpočinkových zón severně od bytových domů 
čp. 959, 960 a 961 v ulici Jana Zajíce. Cílem je zvýšit počet parkova-
cích míst, dále kapacitu kontejnerových stání v dané lokalitě, ucelit 
a zatraktivnit odpočinkovou zónu osázením zelených ploch novými 
výsadbami a celkově tak vytvořit a zlepšit kvalitu bydlení v lokalitě. 
Dále je navržena sanace ploch hřišť a úplná regenerace stávajících 
ploch pro pěší v rámci hřišť a odpočinkové zóny mezi panelovými 
domy č.p. 960-961.
V roce 2009 naše žádost nebyla schválena k přidělení dotace z dů-
vodu nedostatečných finančních prostředků a proto na tuto lokalitu 
prostřednictvím Magistrátu města Pardubic opět žádáme o dotaci 
z programu Regenerace panelových sídlišť pro rok 2010. 
Vzhledem k rozsahu stavby byly na území Městského obvodu Par-
dubice III zahájeny v loňském roce 2009 dvě stavby, jejichž část byla 
provedena v loňském roce 2009 a zbývající část bude dokončena 
v letošním roce 2010. Jedná se o stavbu „Regenerace panelového 
sídliště dubina – lokalita 5A – S5 pardubice“, která je vymezena 
z JV oplocením Mateřské školy v ul. Erno Košťála a ze SZ panelovým 
bytovým domem čp. 948-952 v ulici Josefa Janáčka a řeší úpravy 
stávající klidové zóny, stávající chodníky budou zrekonstruovány. 
Před domem čp. 948-952 budou stejně jako v již dokončené lokalitě 
zřízeny vyvýšené záhony s novou výsadbou, osazen nový mobiliář  
a vysázena další zeleň. 
Dále bude dokončena stavba s názvem „centrální osa sídliště se-
verozápad - jihovýchod, relaxační a klidová zóna pardubice – 
dubina“. Jedná se o úsek od společné stezky pro chodce a cyklisty 
po komunikaci Dubinská (po obvodovou komunikaci), kde je pro-
váděna rekonstrukce veřejného prostranství před základní školou 
s navazujícími chodníky ke stávající cyklistické stezce jihozápad – se-
verovýchod a k bytovým domům v ulici Bartoňova, dále jsou rekon-
struovány zpevněné plochy v klidové zóně sousedící s venkovním 
hřištěm školy jihozápadně od hřiště. Dále je prováděna kompletní 
regenerace povrchu zpevněných ploch v rozsahu vymezeném stá-
vajícími	zpevněnými	plochami.	Účel	ploch	–	chodníky,	plochy	pro	
pěší, cyklistická stezka se nezmění. Součástí stavby je i nová výsadba 
stromů a keřových skupin a osazení nového mobiliáře. V současné 
době máme i zpracované projektové dokumentace na pokračování 

této osy od společné stezky pro chodce a cyklisty až po ulici Jana 
Zajíce (k objektu Pergola) a na protínající osu s názvem „centrální 
osa sídliště jihozápad – severovýchod pardubice – dubina“. 
Jedná se o úsek od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála. U těchto 
dokumentací připravujeme podklady nutné pro vydání potřebných 
povolení k realizaci stavby.
Městský obvod Pardubice III též připravuje realizaci stavby: „Rozší-
ření parkoviště mezi čp. 974 – 979 a zŠ dubina v ulici erno 
Košťála, pardubice“. Provedením stavby dojde k vybudování 18 
nových kolmých parkovacích stání, z nichž jedno bude vyhrazeno 
pro vozidlo osoby zdravotně postižené.  
V letošním roce též připravujeme realizaci akce „oplocení a úpra-
vy stávajícího dětského hřiště ve vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 
1561 – 1563 v ulici na drážce, pardubice“. Herní prvky umístě-
né u čp. 1564 budou přemístěny k „Zelené bráně“ a umístěny tak, 
aby vyhovovaly dopadové plochy jednotlivých herních prvků, bude 
umístěno nové pískoviště. Vše bude umístěno na ploše 23 x 15,20 
m a oploceno plůtkem vysokým cca 0,80 m. V místě odstraněného 
povrchu hřiště bude plocha upravena a oseta. Vně oplocení budou 
provedeny sadové úpravy. Doufáme, že se nová výsadba bude líbit 
a nebude přemístěna neznámo kam, tak jako výsadba u nově vybu-
dovaného přechodu pro chodce s ostrůvkem Na Drážce nebo jako 
na „Odpočinkové zóně ve vnitrobloku ulic Na Drážce, U Háje a Bez-
díčkova“. 
V ulici Bartoňova byla začátkem března zahájena oprava kanalizace 
v ulici Bartoňova z důvodu nedostatečné kapacity stoky, zejména 
v koncové části zastavěné rodinnými domy. Dojde k výstavbě nové 
stoky v délce cca 221 m v těsném souběhu se stávající stokou a k vý-
měně šachet ve stávající stoce a k přepojení stávajících domovních 
přípojek a uličních vpustí. Stavba bude rozdělena do 2 etap. První 
etapa  začíná přibližně mezi čp. 939 a 934, dále vede před domy čp. 
1028, čp. 1029 po křižovatku ulic Bartoňova a Dubinská. Druhá etapa 
začíná od zmiňované křižovatky podél bytového domu čp. 835 – 839 
a končí v křižovatce s ulicí Bartoňova cca před kontejnerovým stano-
vištěm. V průběhu výstavby budou provedeny uzavírky místních ko-
munikací a parkovišť, ať již částečných nebo úplných, o kterých bu-
dete dostatečně včas informováni dopravním značením. Nová stoka 
vyřeší nedostatečnou kapacitu stávajícího potrubí a v období dešťů 
nebude docházet k zaplavování sklepů u přilehlých nemovitostí. 

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP

Jako každý rok proběhne poslední dubnový den před 
ZŠ Dubina Slet čarodějnic. Začíná v 17:00 hodin tra-

diční průvodem masek, který v 17:30 vyjde od KD 
Dubina, pokračuje kolem Zdravotního střediska 
a dále ulicemi Rumunská, U Školy, Na Hrázi, 
K Lesu, Blahoutova, Bartoňova a končí na volné 
ploše před ZŠ Dubina. Nejen pro čarodějnice, 
čaroděje a další strašidla, ale pro všechny děti 
i rodiče je připraven program, ve kterém ne-
bude chybět čarodějnická diskotéka, sou-
těž o nejhezčí čarodějnici i další soutěže 
o zajímavé ceny, taneční vystoupení ma-
žoretek, ohňová show a mnohé další.  
K tomu všemu jakož i k opékání vuř-
tů, občerstvení a samozřejmě k tanci 
zahraje skupina Šmehydlo. Městský 
obvod Pardubice III včechny srdeč-
ně zve.

DĚTSKÝ DEN úTErÝ 1. 6. 2010

SL
ET ČARODĚJNIC ČTvRTEk 30. 4. 2010  oD 10:00 Do 17:00 hoDiN

proSTraNSTví přED ZŠ DubiNa
 OD 17:00 hODIN

pROSTRANSTví přED ZŠ DubINA

1. června 2010, ve svátek všech dětí, se uskuteční na prostranství 
před ZŠ Dubina od 10:00 do 17:00 hodin Dětský den. Pro děti i je-
jich rodiče bude připraven bohatý program, taneční a pohádková 
vystoupení, spousta atrakcí a soutěží o ceny a nejrůznější dobroty, 
výtvarné dílny a mnoho zajímavého. Samozřejmě nebude chybět 
moře muziky, písniček, i něco na zub. Akce se koná ve spolupráci 

s KD Dubina.      
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Vážení spoluobčané,
uplynuly další tři měsíce tohoto 
roku a Městský obvod Pardubice III 
vydává pro své občany další Zpra-
vodaj, jehož obsah bych rád uvedl 
svým úvodním článkem.
Současné datum sice ukazuje 
na nástup blížícího se léta, ale bo-
hužel počasí tomu vůbec neodpo-
vídá. A tak po zimě plné nebývalé-
ho množství sněhu prožíváme jaro 
plné nebývalého množství vody. 
Obě situace komplikovaly a kom-
plikují práci a úkoly, které si Městský 
obvod naplánoval.
V minulém čísle Zpravodaje jsem 

psal, že místní komunikace poškozené vlivem tuhé zimy budou opra-
vené do konce května. Ne úplně se podařilo tento úkol zvládnout v ter-
mínu na sto procent, nikoliv však naším zanedbáním. Na vině je opět 
voda, která pro kvalitní konečné upravení povrchu některých komunika-
cí, nebo jejich částí, které ještě nebyly dokončeny, musí vyschnout. Píši 
úvodní slovo v době, kdy konečně vysvitlo sluníčko a tak se snad podaří 
tento úkol v nejbližší době dokončit. Tentýž problém se týká i první seče 
trávy. Ta byla zahájena včas, 3. května, ale vinou vydatných dešťů se ji 
jen pomalu daří dokončovat. Kvůli velice podmáčenému terénu není 
možné použít těžkou techniku, jako jiné roky, protože by nadělala více 
škody než užitku. A tak se společně se Službami města Pardubic snažíme 
dokončit seč trávy jinými dostupnými prostředky, a to i ručně. V době, 
kdy budete mít Zpravodaj ve schránkách, snad už bude první seč trávy 
dokončena.
Je ale celá řada akcí, které i přes nepřízeň počasí proběhly relativně 
bez problémů a podařilo se je dokončit. V první řadě je to dokončení 
rekonstrukce veřejného prostranství před Základní školou Dubina. Byla 
provedena kompletní regenerace povrchu ploch pro pěší a cyklistic-
kou stezku, byly vysázeny nové stromy a keře. Mobiliář bude osazen 
během měsíce června a cyklistická stezka bude natřena červenou bar-
vou. Myslím, že tato část sídliště Dubina opravdu prokoukla a doufám, 
že se nám podaří v blízké době sehnat finanční prostředky a navázat 
plánovanou rekonstrukcí centrálního prostoru Dubina až k Pergole.
Dále byla dokončena rekonstrukce prostranství mezi Mateřskou školou 
Erno Košťála a bytovým domem čp. 948 – 952 v ulici Josefa Janáčka, 
kde byla upravena stávající klidová zóna včetně chodníků, byly zříze-
ny vyvýšené záhony s novou výsadbou. Snad počasí dovolí, abychom 
tuto akci ukončili chemickým ošetřením ploch a osetím travním seme-
nem. Poslední dokončenou akcí, určitě nikoliv významem, je rozšíření 
parkoviště mezi čp. 974 – 979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála. Vzniklo 
zde 19 nových kolmých parkovacích stání, z nichž jedno bude vyhra-
zeno pro osoby zdravotně postižené. 
Pozornému obyvateli našeho obvodu neuniklo, že na úklidu veřejných 
prostranství se podílí více osob, než tomu bylo v minulosti. Navázali 
jsme smluvní spolupráci s Věznicí Pardubice, na základě které se podílí 
na práci stávající pracovní skupiny městského obvodu 4 odsouzení, 
kteří samozřejmě splňují výběrová kriteria pro to, aby se mohli pohy-
bovat na veřejnosti. Za tři měsíce této spolupráce mohu konstatovat, 
že je oboustranným přínosem jak pro odsouzené, tak i pro městský 
obvod, protože pracují opravdu usilovně a kvalitně a současně tak 
alespoň zčásti naplňujeme výhrady občanů obecně, že se odsouzení 
nemusí podílet nebo nepodílejí na veřejně prospěšných pracích. I když 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

V tOmtO číSle ❑

ruku na srdce – kolik nepořádku kolem sebe si vyprodukujeme sami 
svým lajdáctvím nebo bezohledností, např. o neukázněných pejska-
řích bychom mohli psát každé číslo. Teď bych vás, nebo spíše některé 
z vás, rád upozornil na novou obecně závaznou vyhlášku města o ve-
řejném pořádku, která kromě jiných lokalit ve městě, vymezuje i část 
území obvodu Pardubice III, na kterém je zakázáno požívání alkoholu 
na veřejném prostranství. Jde o veškerá veřejná prostranství v centrál-
ní části sídliště Dubina zahrnující obě Večerky, areál a okolí základní 
školy až po prostranství objektů benzínové čerpací stanice, prodejen 
Albert a Penny. Mapku vyznačující toto prostranství naleznete uvnitř 
Zpravodaje. Je to další způsob, jak chceme bojovat proti těm, kteří 
nejenže postávají a posedávají na různých místech a popíjejí alkohol 
a jsou hluční, ale zejména znečišťují okolní prostranství a otravují tak 
život spoluobčanům bydlícím v okolí. Na dodržování tohoto zákazu 
dbá Městská policie a uděluje pokuty.
V tomto Zpravodaji najdete také kromě jiného obsáhlý článek o čin-
nosti našeho obvodu od doby jeho vzniku. Tak trochu reaguje na člán-
ky zveřejněné v minulých dnech zejména v Pardubických novinách 
a v Sedmičce na téma, zda městské obvody mají smysl nebo ne. Jako 
starosta, který stojí v čele obvodu již šest let, myslím, že mám dosta-
tečný přehled o tom, co se za dobu jeho existence změnilo k lepšímu 
a troufám si tvrdit, že bez nich by okrajové části města Pardubic byly 
dál opomíjené, jako tomu bylo dříve. I z průzkumů, které jsme uskuteč-
nili, a na kterých jste se podíleli, tento fakt vyplývá. Nu, posuďte sami. 
Dětský den 1. června je již za námi, přes nepřízeň počasí se mnoho dětí 
i jejich rodičů přišlo pobavit. Doufám, že další akce našeho obvodu 
„Studánecké posvícení“, která je před námi a na kterou vás srdečně zvu 
poslední srpnovou neděli, se uskuteční v lepším počasí. 
Závěrem mi dovolte popřát vám krásné léto, příjemně a odpočinkově 
prožitou dovolenou a nám všem a hlavně našim dětem pěkné letní 
počasí o prázdninách. 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

Městské obvody ano či ne •	

 Informace o místních poplatcích•	

Studánecké posvícení•	

Novela vyhlášky č. 13/2006, o veřejném pořádku•	
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zahájil svoji činnost v roce 2003. Od města jsme převzali chodníky, 
komunikace a veřejná prostranství ve velmi špatném stavu, neboť 
většina finančních prostředků byla směřována především do cen-
tra města. Nejdříve jsme zmapovali stav a začali s opravami – ko-
munikací, chodníků, cyklistických stezek, čištění dešťových kanali-
začních vpustí a opravy poškozených vpustí, které byly propadlé 
nebo nepropustné. Zajišťovali jsme seč travnatých ploch, prořezy 
a kácení poškozených a suchých stromů a nové výsadby stromů 
a zeleně a jejich údržbu, opravy nebo instalaci nových mobiliářů 
na veřejných prostranstvích. V roce 2003 se uskutečnila první anke-
ta s občany formou dotazníků a připomínky občanů byly zapraco-
vány do programu rozvoje městského obvodu. V rámci městského 
obvodu vznikla pracovní skupina nejdříve lidí z Úřadu práce, z nichž 
zůstali nejlepší a ti pak v dalším roce byli již zaměstnáni na trvalý 
pracovní poměr. Tato skupina zajišťuje drobné opravy, ale přede-
vším provádí úklid veřejného prostranství od nečistot a odpadků. 
Novinkou letošního roku je zapojení do této práce 4 odsouzených 
umístěných v pardubické věznici. Počin oboustranně prospěšný, 

Tak nějak byla položena otázka v jednom z vydání Pardubických no-
vin a další články následovaly i v několika dalších vydáních a rovněž 
v periodiku Sedmička. Když pomineme načasování těchto článků 
a jejich kalkul, nemůžeme pominout zavádějící a mnohdy až ne-
pravdivé informace, kterými se autoři snaží přesvědčit vás, občany 
jednotlivých obvodů, o tom, že obvody jsou drahé a v podstatě 
k ničemu. Nakonec jste to vy, kteří byste měli umět zhodnotit, zda 
existence městských obvodů přinesla něco pozitivního do vašeho 
života a my, kteří bychom měli umět svoji práci obhájit.

Když budeme chtít existenci městských obvodů snižovat, není nic 
jednoduššího, než začít podprahovou informací o tom, jak je jejich 
činnost pro město drahá, to je argument, který zejména v dnešní 
době zabírá. A hned začneme třeba na nesmyslné částce, v tomto 
případě 50 mil. Kč. Kdo nezasvěcený umí tuto částku rozklíčovat? 
Pravda je ale taková, že jen asi čtvrtina z této částky se dá považovat 
za jakési vícenáklady existence městských obvodů, což jsou nákla-
dy na uvolněné i neuvolněné funkcionáře (starosta, radní, zastupi-
telé) všech městských obvodů. To je daň za spojený model organi-
zace veřejné správy daný zákonem, tedy samostatná i přenesená 
působnost v jednom orgánu. Zbylá částka zahrnuje mzdy úředníků 
jednotlivých městských obvodů, tedy těch, kteří na malých radni-
cích pracují a plní úkoly obvodů, jak v samostatné (vlastní činnost 
obvodu), tak v přenesené (výkon státní správy) působnosti. Na úřa-
dě našeho obvodu pracuje 15 úředníků, tedy na 1 připadá více než 
1000 občanů. Je to málo? A uspořila by se uváděná částka? Jak bylo 
v jednom z příspěvků čtenářů trefně vyjádřeno – jsou současní za-
městnanci velké radnice tak nevyužití, že by převzali práci za sedm, 
resp. osm obvodů? Na tuto otázku si asi odpoví každý sám.

V každém případě první městské obvody na území města Pardubic 
vznikly v roce 1992, další v roce 1996 a ty poslední (mezi nimi i Du-
bina), v roce 2002. Potřebujeme snad 18 let na to, abychom zjistili, 
zda obvody k něčemu jsou nebo ne a mezi tím nechaly vzniknout 
další? Ti, kteří žijí v Pardubicích již delší dobu, se porovnáním s mi-
nulostí mohou dnes a denně přesvědčovat o tom, že od existence 
městských obvodů se datuje rychlejší rozvoj jejich území, rovno-
měrnější a spravedlivější rozdělování finančních prostředků ze spo-
lečné kasy města na zlepšování infrastruktury a kvality života obča-
nů obvodů, ale i významnější a cílenější získávání dotací ze státního 
rozpočtu na zejména regeneraci panelových sídlišť, která jsou nej-
početnějším druhem bydlení ve většině městských obvodů.

kladně vnímaný veřejností a pro městský obvod přínosný, jak kvali-
tou jejich práce, tak i nízkými náklady. 
Kdybychom měli na tomto místě uvést všechny akce, které měst-
ský obvod zrealizoval v jednotlivých letech pro zkvalitnění našeho 
území, a tím i života našich občanů, celý Zpravodaj by musel být 
věnován jenom tomuto tématu. Určitě každý ví, co se v jeho okolí 
změnilo. Kromě výše uvedeného se městský obvod v jednotlivých 
letech soustředil zejména na tyto věci:
Regenerace panelových sídlišť – postupně, v několika etapách 
byla opravena a zrekonstruována většina veřejných prostranství 
v panelovém sídlišti Dubina, v letošním roce byla úspěšně do-
končena rekonstrukce prostranství před základní školou směrem 
k centru Dubiny a příští rok bychom rádi pokračovali až k Pergole. 
Součástí těchto akcí byla vždy úprava chodníků, travnatých ploch, 
výsadba nové zeleně a osazení novým mobiliářem pro odpočinek.
Dětská hřiště a odpočinkové zóny – postupně byla opravena 
nebo zrekonstruována všechna hřiště na území obvodu a také 
vznikla nová s novými zajímavými herními prvky (Kuňka, Zelená 
brána, Opičí dráha a další). Všechna dětská hřiště v našem obvodě 
již splňují stanovené bezpečnostní normy EU. Nejen dětem také 
slouží rarita našeho obvodu – pohádková cesta. Děti ze základních 
a mateřských škol našeho obvodu navrhly pohádkové postavič-
ky, podle nichž řezbář vyrobil 14 dřevěných soch. Ty byly osazeny 
do centrálního parku Dubina tak, aby tvořily pohádkovou cestu, 
bohužel tři z nich už byly odcizeny. Na části území Studáneckého 
lesa jsme vybudovali podle projektu lesopark. Pracovní skupina vy-
robila z darovaného dřeva stoly, lavičky a odpadkové koše, které se 
zde osadily. V roce 2003 se v lesoparku prováděla likvidace náleto-
vých dřevin, vyřezané větve bylo nutno zlikvidovat a od té doby je 
na území našeho obvodu vždy 30. 4. tradiční „Slet čarodějnic“. Vedle 
restaurace U Maxe, v centru Dubiny vzniklo atraktivní klidové místo, 
na základě studie zde byly vysázeny nové stromy a keře, osazeny 
nové lavičky a vybudován parkový chodník.
Parkovací plochy a parkovací místa – mimochodem velká bo-
lest dědictví v našem obvodě. Za dobu existence městského ob-
vodu se podařilo vybudovat nových 489 parkovacích stání na růz-
ných místech obvodu k těm, která zde již byla předtím. 
Na území našeho obvodu bylo před jeho vznikem umístěno pouze 
8 ks speciálních košů na psí exkrementy. Vzhledem k počtu psů byl 
tento stav naprosto nevyhovující. Dnes je na území obvodu 50 ks 
košů na psí exkrementy a 85 odpadkových košů. Současně pravi-
delně přistavujeme na různá místa velkoobjemové kontejnery pro 
umístění většího množství nebo velikosti odpadu.
A jinak chodníky, chodníky, chodníky. Průběžně podle finančních 
možností postupně rekonstruujeme nebo opravujeme chodníky, 
což je další bolavé místo, ale nejen našeho obvodu. 
Městský obvod nežije jen investičními akcemi, ale pořádá i již  
tradiční kulturní akce. Únorová Masopustní tancovačka, již zmí-
něný dubnový Slet čarodějnic a čarodějů a červnový Dětský den. 
Poslední srpnovou neděli pořádáme Studánecké posvícení a v září 
akci s názvem „Běh seniorů“. Pro děti je na podzim v areálu Základní 
školy Studánka připravena akce ve stylu halloweenu nazvaná Du-
chové a strašidla ve Studánce a poslední akcí v roce je Vánoční zpí-
vání u vánočního stromu.
Tento stručný obecný výčet činností našeho městského obvodu 
za uplynulá léta chce jen připomenout, že městský obvod a jeho 
zaměstnanci nezahálí a troufáme si tvrdit, že řada a možná i většina 
vylepšení a nových věcí by bez existence obvodu vůbec nebyla. Je 
pravda, že některé finančně náročnější akce byly realizovány s pod-
porou finančních prostředků města Pardubice nebo ze státního 
rozpočtu. Je ale důležité, že v obvodě sídlí orgán, který má pravo-
moci, kompetence a možnosti usilovat o rozvoj právě toho svého 
obvodu. Před vznikem obvodů existovaly pouze občanské komise, 
které si dopisovaly s radnicí, ale třeba ta dubinská ukončila činnost, 
když zjistila, že její slovo nemá žádnou váhu. 
Je ale jen na občanech, aby sami posoudili, jestli má pro ně ob-
vod na Dubině význam. Zda by se udělalo tolik práce, jako za téměř  
8 let. Zda by vyřídili své věci na úřadě bez front, zda by se setkávali 
se vstřícným přístupem úředníků a s okamžitou reakcí při vzniku 
nějakého problému.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, starosta obvodu
a zaměstnanci Úřadu městského obvodu Pardubice III
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❑ míStNí POPlAteK ZA PROVOZ 
SyStÉmu ShROmAžďOVáNí, 
SbĚRu, PřePRAVy, tříDĚNí,  
VyužíVáNí A ODStRAňOVáNí 
KOmuNálNích ODPADů (tKO)

Splatnost tohoto poplatku byla do 30. 4. 2010. Jako každoročně byly 
rozeslány složenky, aby připomněly občanům povinnost tento popla-
tek uhradit. 

Tisk a distribuci složenek zajišťuje Česká pošta na základě objednávky 
úřadu (placená služba) každému občanovi přímo do schránky. V le-
tošním roce se bohužel vyskytly nedostatky v doručování v některých 
částech našeho obvodu. Mohlo se tedy stát, že složenky nebyly doru-
čeny všem. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k reklamaci námi 
řádně objednané a zaplacené služby u České pošty. Reklamaci bylo 
vyhověno a v průběhu června byly nově rozeslány složenky všem, kteří 
ještě poplatek neuhradili. Tentokrát máte výjimečně možnost uhradit 
poplatek i po uplynutí splatnosti, pokud jste tak již neučinili, bez dal-
ších sankcí. 

Předejděte tomu, aby Vám správkyně poplatku zasílala výzvy k úhra-
dě. Správkyně poplatku má možnost provést navýšení až do výše  
trojnásobku neuhrazeného poplatku, který je již po splatnosti. Po-
sledním krokem k vymožení je exekuce, ke které bylo již v několika 
případech přikročeno.

Poplatník – dlužník, který nechá situaci dojít až do této fáze, se nevy-
hne uhrazení nejen poplatku, případného navýšení, ale i značně vyso-
kých exekučních nákladů. 

Alena Vladyková
správkyně poplatku
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❑ iNfORmAce PRO POPlAtNíKy 
míStNíhO POPlAtKu Ze PSA

V průběhu měsíce června proběhla distribuce složenek poplatníkům, 

kteří mají dohodnuté čtvrtletní a pololetní splátky místního poplatku. 

Poplatníkům, kteří platí poplatek ve čtvrtletních splátkách, přijde slo-

ženka, která bude ve výši dvou splátek. Situace je způsobená nedodr-

žením smluvních podmínek při doručování složenek a následné rekla-

mace u České pošty, jak je uvedeno u informací u poplatku za TKO. 

Případné dotazy zodpoví na tel. č. 466 799 138 p. Lemberková, 

nebo osobně na Úřadě MO Pardubice III kancelář. č. 4.

❑ ZNeužíVáNí SOciálNích DáVeK 
Se NeVyPlácí

S příchodem jarních měsíců konečně dochází k dlouho očekávané-
mu poklesu nezaměstnanosti, která v posledních několika měsících 
trhala rekordy. Proto by se dalo předpokládat, že klesnou i počty lidí, 
kteří pobírají dávky hmotné nouze na příslušných městských obvo-
dech, ale počet klientů pobírajících sociální dávky jsou stále vyso-
ké. Bohužel se v některých případech setkáváme i s pokusy o tzv. 
zneužívání dávek. Žadatelé či příjemci sociálních dávek uvádějí ne-
pravdivé informace, na jejichž základě jim je dávka přiznána. To je 
však velmi krátkozraké a nebezpečné počínání, protože na takové 
skutečnosti se dříve či později přijde. Tito klienti jsou pak povinni 
nejen vrátit neoprávněně pobírané sociální dávky, ale v rámci zahá-
jeného přestupkového řízení dochází i k uložení vysoké pokuty, a to 
až do výše několika tisíc korun. 

Jedním ze způsobů jak předcházet zneužívání sociálních dávek, 
i důvodně přiznaných, je jejich výplata částečně v hotovosti a čás-
tečně v poukázkách. Právě finanční pomoc ve formě poukázek by 
měla zneužívání dávek nejen omezit, ale také motivovat jejich pří-
jemce k aktivnímu řešení své tíživé situace. Právě z  těchto důvodů 
přistoupilo k takovému opatření i sociální oddělení Úřadu městské-
ho obvodu Pardubice III, a to už začátkem tohoto roku.

Dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, činí životní 
minimum na osobu 3 126 Kč a existenční minimum pro jednotlivce 
je stanoveno na 2 020 Kč. Při posuzování nároku na dávku se bere 
v úvahu počet osob žijících ve společné domácnosti, jejich věk 
a majetkové poměry. Na základě těchto a dalších doplňujících in-
formací je nebo není dávka hmotné nouze přiznána.

Mgr. Linda Dolná
sociální referent

V období dubna až června 
letošního roku 

mají svá životní jubilea někteří 
naši spoluobčané. 

Těm, kteří oslaví osmdesát let 
a další kulatá jubilea, 
budou pracovnice úřadu 

za městský obvod gratulovat 
osobně.

Jménem pana starosty 
i celého městského obvodu

GRATULUJEME    
všEM.
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Vážení spoluobčané, 

v době , kdy píši tento příspěvek je velmi chladno a každou chvíli prší. A to 
je již téměř léto. Doufám, že až budete číst Zpravodaj, že již bude slunce 
pálit a nálada se zlepší. Ze současného deštivého počasí by tak mohli mít 
radost jedině Nabatejci (žili ve městě Petra v 7.stol. př.n.l. – 3. stol.n.l.), kteří 
v době dešťů pořádali sklizeň vody ( water harvest), aby měli  dostatečné 
zásoby vody pro dlouhé suché období. Pojem „sklizeň vody“ jsem použil 
podle geologa, klimatologa, filosofa a spisovatele RNDr. Václava Cílka CSc.

 Mně však udělala radost jiná skutečnost, kterou mohli také vidět občané  
před školou  na Dubině při volbách do PS. Je to nově upravený prostor 
a komunikace mezi školou na Dubině  a  Bartoňovou ulicí. Skutečně pěk-
né. Doporučuji procházku touto částí sídliště Dubina. V úpravách se bude 
pokračovat v závislosti na finančních možnostech. Někdo by mohl namít-
nout, že postrádá vodotrysk nebo něco podobného. Provozování  vod-
ních atrakcí je však podle zkušeností jiných městských obvodů  značně 
finančně náročné a to hlavně na údržbu a odstraňování poruch.   

Co však stále odčerpává finance, jsou nově vznikající škody na majetku, 
který je ve vlastnictví nebo ve správě našeho městského obvodu. Ať to 
jsou poškozené dopravní značky, rozbité lavičky, ulámané stromy, které 
byly nedávno vysazené, poškozené herní prvky dětských hřišť,  počmára-
né omítky  od sprayerů apod. 

Další příklad škod. Komunikace mezi  řadovými garážemi u křižovatky 
Drážka- Věry Junkové  je často obtížně sjízdná pro osobní auta  kvůli ri-
golům od nákladních aut. A to je tam zákaz vjezdu nákladních vozidel. 
Další navážení odfrézovaného materiálu do rigolů již není možné vzhle-
dem k tomu, že výška opravované komunikace by byla nad úrovní podlah 
přilehlých  garáží.

Všechno stojí peníze, každá oprava se musí zaplatit. Přitom je potřebné 
pokračovat v opravách zanedbaných komunikací, v investicích do chod-
níků, které jsou při dešti často schůdné spíše v holínkách. Jistě si dobře 
pamatujete, jak vypadaly chodníky  před vznikem  městského obvodu, 
na žalostný stav zeleně apod. Teď, kdy se přeci podařilo stav v části  měst-
ského obvodu zlepšit, je potřeba o novinky pečovat, udržovat je a ne je 
vědomě ničit. Stačí déšť, vlhko, mráz a sníh. K tomu sůl ze zimní údržby. 
A destrukce pozvolna začne i bez lidského činitele. Nejhorší je, že se van-
daly nedaří identifikovat, i přes opakované jednání s městskou policií. Snad 
abychom vypsali  zvláštní odměny za upozornění na vandaly, možná, že 
by se to vyplatilo.

Přesto, že zdroje peněz jsou v současné době omezené,  Rada městského 
obvodu Pardubice III  odmítá povolit další herny, další automaty. Poplat-
ky z výherních automatů  by byly  jistě vydatným zdrojem dalších příjmů 
do rozpočtu městského obvodu. Domníváme se však, že hracích auto-
matů je v našem městském obvodu již dost. Rada městského obvodu je 
v tom zajedno se zastupitelstvem. Rozšiřování příležitostí k tomuto dru-
hu hazardu si nepřejeme. 

Rada i zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III  ve schváleném roz-
počtu na rok 2010 (i v minulých letech)  podporuje  aktivity mládeže, školní 
i mimoškolní akce. O řadě uskutečněných akcí se dočtete v jiných článcích 
tohoto zpravodaje. Práci s dětmi, s mládeží  finančně podporujeme. Je to 
velmi náročná a zodpovědná činnost. Díky všem, kteří se na ní podílejí.

Přeji vám všem pěknou dovolenou, šťastnou cestu na dovolenou i domů.

  Ing. Jaroslav C i h l o
                                                                                               místostarosta MO Pce III

❑ POStřehy Z NAŠehO ObVODu

Na konci roku 2009 byly vyčištěny všechny dešťové vpusti na 
území Městského obvodu Pardubice III a v květnu jsme v ulici 
Luďka Matury měli velké jezero, které bylo způsobeno neod-
tékající dešťovou vpustí. Někdo si opravoval byt a zbylo mu le-
pidlo, které vylil do dešťové vpusti a dobře nám ji zalepil. Proč 
musel úřad vydávat zbytečně peníze za opravu vpusti, 
když dotyčný mohl zbytek lepidla odvézt na separační 
dvůr?

I když to tak nevypadá, brzy bude letní období a to na úřad začí-
nají chodit občané stěžovat si na zápach z kontejnerových sta-
novišť. Odpad musíme někam odkládat a pokud možno hned 
u nosu, abychom nemuseli chodit daleko. Ti, co bydlí ve vyšších 
patrech domu, to neřeší, ale co ti v nižších patrech. Nebylo by 
možné odpad odkládat do kontejnerů a po vyhození od-
padků ten kontejner zavřít, aby si občané v nižších pat-
rech mohli vyvětrat, aniž by museli čichat zápach z od-
padků?

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP

červen 2010
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po komunikaci Dubinská (po obvodovou komunikaci), kde byla prove-
dena rekonstrukce veřejného prostranství před základní školou s nava-
zujícími chodníky ke stávající cyklistické stezce jihozápad - severovýchod 
a k bytovým domům v ulici Bartoňova, byly zrekonstruovány zpevněné 
plochy v klidové zóně sousedící s venkovním hřištěm školy jihozápadně 
od hřiště. Dále byla provedena kompletní regenerace povrchu zpevně-
ných ploch v rozsahu vymezeném stávajícími zpevněnými plochami. 
Účel ploch – chodníky, plochy pro pěší, cyklistická stezka se nezměnil. 
Součástí stavby byla i výsadba stromů a keřových skupin. Mobiliář bude 
osazen během měsíce června a cyklistická stezka ze živičného povrchu 
bude natřena červenou barvou. 

Dále byla dokončena stavba „Rozšíření parkoviště mezi čp. 974 – 
979 a ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála, Pardubice“. Provedením stav-
by došlo k vybudování 19 nových kolmých parkovacích stání, z nichž 
jedno bude vyhrazeno pro vozidlo osoby zdravotně postižené.  

Oproti projektu vzniklo jedno parkovací místo navíc, protože nebylo 
nutné provádět mezi parkovišti travnatý ostrůvek. Služby města Par-
dubic a.s. současně s touto akcí provedly přeložku veřejného osvětle-
ní. Z rozpočtové rezervy akce se v místě vyšlapané cestičky vybudoval 
nový chodník k zadnímu vchodu do ZŠ Dubina.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP

Od března, kdy vyšel zpravodaj MO Pardubice III, byly dokončeny stavby 
zahájené v roce 2009, a to stavba „Regenerace panelového sídliště 
Dubina – lokalita 5A - S5 Pardubice“, která je vymezena z JV oplo-
cením Mateřské školy v ul. Erno Košťála a ze SZ panelovým bytovým 
domem čp. 948 – 952 v ulici Josefa Janáčka a řeší úpravy stávající kli-
dové zóny včetně chodníků, které byly zrekonstruovány. Před domem 
čp. 948-952 jsou zřízeny vyvýšené záhony s novou výsadbou, osazen 
nový mobiliář. Podle počasí budou plochy chemicky ošetřeny a násled-
ně provedena výsadba a osetí travním semenem. Tato výsadba nebyla 
součástí projektové dokumentace, proto bude objednána samostatně.

Dále byla skoro dokončena stavba s názvem „Centrální osa sídliště 
severozápad - jihovýchod, relaxační a klidová zóna Pardubice 
– Dubina“. Jedná se o úsek od společné stezky pro chodce a cyklisty 

iNfORmAce O iNVeStičNích 
AKcích NA ÚZemí mĚStSKÉhO 
ObVODu PARDubice iii
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Studánecké 
        Posvícení

neděle 29. 8. 2010 od 14:00 hodin 
prostranství před ZŠ Dubina 

Poslední prázdninová neděle je již tradičně ve znamení posvícenské-
ho veselí.

V neděli 29. srpna se na prostranství před ZŠ Dubina uskuteční Studá-
necké posvícení, jehož organizátory jsou Městský obvod Pardubice III  

a Kulturní centrum Pardubice.
Konec prázdnin dětem zpříjemní soutěže, houpačky a atrakce, které 

budou zdarma. Nebudou chybět ani projížďky na koních. 
Celé odpoledne poběží na pódiu bohatý doprovodný program.  
Na podiu se postupně vystřídají taneční vystoupení s hudebními 

vstupy kapely.  
Kromě soutěží a atrakcí bude pro  nejmenší diváky postaveno  

i „Pohádkové pódium“, Neváhejte a přijďte s námi 
oslavit konec léta tak, jak se patří!
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StAVEbNí ÚPRAVy V bytOVýCh DOMECh
Na území městského obvodu Pardubice III se vyskytuje velké 
množství bytových domů, z čehož vyplývá i poměrně významný 
objem stavební činnosti. Zejména se jedná o stavební úpravy bytů, 
společných prostorů domů, případně kompletní zateplení obvo-
dového pláště budovy. Stavební úpravy jako takové, jak již bylo ře-
čeno v předchozím článku, nevyžadují územní souhlas, či územní 
rozhodnutí a budou se dále tedy dělit na takové, které vyžadují sta-
vební povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu, případně tako-
vé, které nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu 
úřadu.
V každém případě je ovšem nutné si uvědomit, že stavebník i vlast-
ník stavby mají stavebním zákonem stanovené povinnosti a vyme-
zenou odpovědnost, ať už stavební úprava, nebo jakýkoliv zásah 
do stavby, projednání se stavebním úřadem vyžaduje, či nikoliv. 
Tedy povinnosti a odpovědnost i takové, které mu stavební úřad 
neuloží svým rozhodnutím, či opatřením. Tyto povinnosti jsou vy-
mezeny zejména v ustanoveních § 152 až 157 zákona č. 183/2006 
Sb. (stavebního zákona). 
Další základní otázkou, na kterou si musí každý stavebník již při 
přípravě svého záměru odpovědět, je otázka vlastnictví bytového 
domu a společných částí. Na tuto otázku nelze použít univerzální 
odpověď a je nutné ji posoudit v každém jednotlivém případě. Ji-
nak je to u domu v družstevním vlastnictví, jinak v domě vlastníků 
bytových jednotek, jinak v případě kombinace vlastnických vztahů 
v jednom domě. Je rozdíl mezi vlastnictvím bytového domu (včet-
ně společných částí a pozemku) a vlastnictvím bytu. Rozhodně 
nelze říci, že všechno, co je uvnitř bytu patří vlastníkovi této jed-
notky a může tedy s tímto majetkem nakládat dle svého uvážení. 
V tomto směru je nezbytně nutné, aby vlastník, či stavebník v prvé 
řadě beze zbytku respektoval příslušná ustanovení dalších zákonů, 
zejména pak zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) v plat-
ném znění a zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném 
znění. 
Téměř každá stavební úprava v bytě se dotýká práv i ostatních 
vlastníků společných částí domu, stavebník by svůj záměr měl pro-
jednat s ostatními dotčenými vlastníky a v každém případě by měl 
být připraven odpovědět na otázku, jak při provádění konkrétní 
stavební úpravy splnil zákonem stanovené povinnosti. 
Stavební povolení vyžadují takové stavební úpravy, kterými dojde 
k zásahu do nosných konstrukcí, ke změně v účelu užívání, případ-
ně se jimi mění vzhled stavby, nebo tyto úpravy mohou negativně 
ovlivnit požární bezpečnost stavby. Skutečnosti, která konstrukce 
nosná je a která není a dále, zda stavební úprava je zásahem do 
nosné konstrukce či není, je nutné doložit statickým posudkem, 
zpracovaným oprávněnou osobou. Úsudek nekvalifikované osoby 
nelze v těchto případech považovat za směrodatný a oprávněný.  

VýMěNA bytOVéhO jáDRA
Za výměnu bytového jádra se považuje taková stavební úprava, při 
které je stávající zpravidla „umakartové“ jádro nahrazeno jádrem vy-
zdívaným z lehkých zdících materiálu, případně sádrokartonovou 
konstrukcí, a to při zachování srovnatelného dispozičního řešení 
a velikosti. K této stavební úpravě je nutné zpracovat projektovou 
dokumentaci včetně statického posouzení, neboť i přitížení může 
být zásahem do nosné konstrukce, v tomto případě vodorovné 
nosné konstrukce. Z dosavadních zkušeností a zpracovaných static-
kých posudků lze konstatovat, že konstrukce panelových typových 
domů je natolik únosná, že přitížení vodorovné konstrukce novým 
bytovým jádrem zpravidla není na základě statického posouzení 
považováno za zásah do nosné konstrukce. Taková stavební úprava 
pak nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Nicméně statické posouzení navrhované úpravy je nutné provést 
vždy, v každém jednotlivém případě. Zároveň je nutné mít na pa-
měti, že po dokončení nového bytového jádra je nutné nechat 
provést revizi rozvodů elektro, plynu a zkoušky těsnosti vodovod-
ního potrubí a odpadů. Výměnu bytového jádra nemůže provádět 
stavebník svépomocí, musí ji provádět stavební podnikatel.

Výměna nášlapné vrstvy  podlahy (např. výměna PVC za kera-
mickou dlažbu, dřevěná plovoucí podlaha, apod.)

Jedná se o stavební úpravu, která nevyžaduje ani stavební povole-
ní, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Nicméně zejména u pokládání 
keramické dlažby je nutné mít na zřeteli ustanovení § 156 odst. 1 
stavebního zákona, že pro stavby mohou být použity jen takové vý-
robky a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba splní poža-
davky na ochranu proti hluku. Při pouhém položení dlažby přímo na 
betonovou konstrukci bez dalších protihlukových opatření zpravidla 
nesplní požadavky na kročejovou neprůzvučnost podlahy.

Výměna zařizovacích předmětů a rozvodů zdravotně tech-
nických instalací (výměna vany, umyvadla, sprchového koutu, 
vodovodních baterií, rozvodů vody, plynu, odpadů, ..)
Je stavební úprava, která nevyžaduje ani stavební povolení, ani 
ohlášení stavebnímu úřadu. Je ovšem nutné si uvědomit, které in-
stalace jsou společnými částmi domu (např. „stoupačky“) a které 
jsou vnitřními rozvody bytu. Dále před zahájením užívání musí být 
provedeny příslušné revize (rozvody elektro, plyn) a zkoušky (vo-
dovod, odpady).

Zasklívání lodžií bytů v bytových domech.
Jedná se o stavební úpravu, kterou se mění vzhled stavby a vyža-
duje stavební povolení stavebního úřadu. Zároveň se jedná o sta-
vební úpravu společných částí domu – obvodového pláště. 

Zateplení obvodového pláště bytového domu
Tato stavební úprava vyžaduje stavební povolení, a to s ohledem 
na změnu vzhledu a požární bezpečnost stavby.

V dalším pokračování bude uvedeno, jakým způsobem a s jakými 
náležitostmi podat žádost o stavební povolení.

Ing. Jaroslav Mrázek
ved. stavebního úřadu
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Knihovna městského obvodu Pardubi-
ce III úspěšně pokračuje ve své činnosti 
na nové adrese. Knihovnice mají pro Vás 
připravenou novou službu, a to pre-
zenční půjčování společenských 
deskových her. Klub společenských 

her nabízí svým registrovaným hráčům 
možnost rezervace hry a místa - po telefonické 
domluvě nebo emailem.

Registrační poplatek činí 40,- Kč na rok a každý 
hráč obdrží průkazku KSH.

Fond společenských deskových her činí 63 
titulů. Každý měsíc obnovujeme fond her 

o aktuální novinky. Díky schváleným dota-
cím bude během letošních prázdnin obohacena nabídka stolních her 
v ještě širší míře.
Přijďte strávit svůj volný čas do k nám do knihovny.
Těšíme se na Vás.

Nejpůjčovanější hry:    Nejnovější hry:
Cink !                                                           Žabák Kvak
Hádej ? Kdo                                               Hádej ? Kdo - extra
Monopoly Banking                                    Ubongo
Aktivity                                                       Lascaux
Osadníci z Katanu                                    Nalož a jeď!

Bc. Petra Gadlenová
ved. knihovny MO III

hRAJeme Si V KNihOVNĚ❑
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Bohužel jsou stále mezi námi tací občané, kteří po svém psím 
společníkovi odmítají nebo prostě jsou pohodlní uklízet. Po-
díváme-li se kolem sebe, musíme být upřímně takovým po-
čínáním znepokojeni. V našem obvodě je veřejná zeleň a pro-
stranství pečlivě udržováno. O to smutnější je fakt, že jsou tato 
prostranství znečištěna psími exkrementy do takové míry, že 
chůze po nich je mnohdy zkouškou zručnosti. Tento stav byl 
alarmující po letošní zimě, kdy se postupným odtávání sněho-
vé nadílky chodníky proměnily v kluziště z nevábně vypadající 
a ještě hůře nevábně zapáchající hmoty. Toto byl a je jen a pou-
ze důsledek konání nezodpovědných a bezohledných majitelů 
psů, kteří po svých „miláčcích“ jednoduše neuklízí, byť se tím 
dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku. Městská poli-
cie na dodržování pořádku dohlíží a hříšníky sankcionuje. Bohu-
žel není všemocná a všudypřítomná a je jen na nás občanech, 
abychom nejen sami dbali na udržování čistoty kolem nás, ale 
i event. napomenuli ty spoluobčany, kteří po svých pejscích ne-
uklidí. Všichni tito hříšníci by se měli upřímně zamyslet a zasty-
dět. Zajisté se takto nechovají u sebe doma. 

Argumentace majitelů psů, že když za psa „platí“, tak po něm 
uklízet nemusí, je nejenom bezohledná, ale i mylná! Místní 
poplatek ze psa je plně využit na zřizování odpadkových košů 
na psí exkrementy, obnovu těchto košů a ekologickou likvida-
ci jejich obsahu. I provoz a obsluha úklidového vysavače něco 
stojí. Nutno dodat, že výše vybraných místních poplatků roz-
hodně nepostačuje na pokrytí těchto nákladů. Městský obvod 
ze svého rozpočtu vynakládá další nemalé finanční prostředky 
na zajištění udržování čistoty a zvelebování veřejného prostran-
ství, které by bylo možné použít na něco smysluplnějšího. 

Petra Lemberková
správce místního poplatku 

SOutĚž „O NeJKRáSNĚJŠí  
KVĚtiNOVOu VÝZDObu“

Po loňském prvním úspěšném ročníku soutěže o nejlépe vy-
zdobené okno, balkon či předzahrádku Rada městského ob-
vodu Pardubice III vyhlašuje další – druhý ročník. Výherci se 
mohou těšit, stejně jako v loňském roce, na poukazy na odběr 
zboží ve vybraném zahradnictví v našem obvodu.

Soutěž je vyhlášena v jedné společné kategorii:
nejlépe vyzdobené okno, balkon, lodžie, předzahrádka

Zahájení soutěže a možnost zasílání přihlášek: 1. květen 2010 
Ukončení přijímání přihlášek: 17. září 2010 
Uzavření soutěže a vyhlášení výsledků: do 30. října 2010 

Možnost přihlášení se do soutěže: 
   elektronicky na adrese:  podatelna@umo3.mmp.cz   za-

sláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data po-
řízení fotografie (jako předmět e-mailu prosím uvádějte 
Soutěž)

   osobním předáním fotografií s uvedením adresy a data po-
řízení na podatelně Úřadu městského obvodu Pardubice 
III Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice v obálce označené 
slovem Soutěž

   zasláním fotografií poštou s uvedením adresy a data poříze-
ní na adresu (obálku prosím označte slovem Soutěž):

                Úřad městského obvodu Pardubice III 
                k rukám Ing. Štěpánkové
                Jana Zajíce 983
                530 12 Pardubice

Vyhodnocení:
Soutěž vyhodnotí komise složená ze zástupců humanitní ko-
mise a rady městského obvodu. Fotografie s vítěznou květino-
vou výzdobou budou umístěny na panelech v KD Dubina, kde 
je budou mít možnost zhlédnout občané obvodu.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových strán-
kách obvodu a ve zpravodaji obvodu. 

Ceny: 
1. místo - poukaz na odběr zboží ve vybraném zahradnictví  
v hodnotě 3 000,-Kč
2. místo - poukaz na odběr zboží ve vybraném zahradnictví  
v hodnotě 2 000,-Kč
3. místo - poukaz na odběr zboží ve vybraném zahradnictví  
v hodnotě 1 000,-Kč

Na území Městského obvodu Pardubice III byla dne 3. 5. 2010 zaháje-
na první seč travnatých ploch. Bohužel hned v prvním týdnu měsíce 
května začalo pršet a mokrá tráva sekání velmi zpomalovala a neumož-
ňovala nasazení veškeré techniky (Rondo). V 18. týdnu déšť znemožnil 
sekání ve dnech 13. 5. a 14. 5. úplně a v následujícím týdnu byly již plo-
chy natolik rozmáčené, že již nebylo možné provádět seč velkokapacit-
ními sekačkami Amazone, což nadále zpomalovalo průběh seče a její 
náročnost. Veškerá tráva se musela nakládat ručně. Mokrá tráva se lepila 
na kola sekaček, které ji při přejíždění z plochy na plochu roznášely po 
chodnících. Tím vznikaly další komplikace a zvýšené náklady s násled-
ným úklidem. Téměř každodenní déšť a rozmoklá půda i nadále ztěžo-
valy sečení trávy, která přerostla a velmi zhoustla. Některé plochy muse-
ly být nakonec z důvodu podmáčení sečeny ručně. Celodenní vydatný 
déšť 2. 6. znovu přerušil práce na sečení a znemožnil tak dosekat několik 
zbylých ploch. Pokud to počasí dovolí, jsou Služby města Pardubic a. s. 
připraveny v krátké době seč dokončit. 

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP

iNfORmAce O PRůbĚhu PRVNí 
Seče

❑
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Pojďte k nám …
   cvičit, tvořit, zpívat a hrát si, shlédnout pohádky, 

pobavit se na dětských karnevalech

   poučit se při besedách se zajímavými hosty, popo-
vídat si s ostatními rodiči

Co na Vás čeká?
   vybavená herna mnoha hračkami, zkušení lektoři, 

mnoho aktivit v herně i mimo,
   možnost podělit se o své zkušenosti a získat spous-

tu rad a novinek od ostatních rodičů
   možnost využití PC s internetem zdarma

CELOROčNí PROgRAM

Pondělí                                                                                                 
od 8:30 a 10:00  Cvičení pro miminka od šesti týdnů /Dubínek/Bohunka
od 8:45  Cvičení rodičů s dětmi 14 – 18 měsíců /gymnasál/Naďa
od 9:35 Cvičení rodičů s dětmi   2 – 3 roky/gymnasál/Naďa
11:00 – 13:00 Volná herna pro všechny
od 16:15 Pohybová výchova 3 – 5let /gymnasál/Naďa

Úterý                                                                                             
od 8:45 Cvičení rodičů s dětmi 1,5 – 2 roky /gymnasál/Naďa
od 9:15 a 10:00  Zpívánky pro nejmenší /Dubínek/M. Rüklová
od 9:35 a 10:25  Cvičení rodičů s dětmi 2 – 3 roky /gymnasál/Naďa
od 11:15 Pohybová výchova 3 – 5 let /gymnasál/Naďa
14:00 – 16:00  Volná herna s odpoledním programem /Dubínek
od 16:00 Keramika /keramická dílna/Katka

Středa
8:30 – 9:30  Angličtina pro maminky – zajištěno hlídání dětí  /učeb-

na 3/G.Malá

9:00 – 12:00  Volná herna s doprovodným programem (pohádky, zpí-
vání apod.) /Dubínek

10:00 – 11:00  Anglické zpívánky /gymnasál/Babymusic 
od16:15 Pohybová výchova 5 – 7 let /gymnasál/Naďa

čtvrtek
od 8:45 Cvičení rodičů s dětmi   1,5 – 2 roky /gymnasál/Naďa 
9:00 – 12:00  Volná herna s možností tvoření, keramika /Dubínek
od 9:35 Cvičení rodičů s dětmi  2 – 3 roky /gymnasál/Naďa
od 16:00 Kurz šikovných ručiček od 7 let /učebna č.2/Naďa

Pátek
8:00 – 12:00  Miniškolka (každý sudý týden, děti ve věku od 2 let/

gymnasál/Naďa, Petra, Alena 
od 8:30  Volná herna + klub dvojčat a vícerčat /Dubínek
od 17:00  Noční dovádění v Dubínku (1 měsíčně dle programu)/

Dubínek

Co nabízíme navíc
   pronájem herny na oslavu narozenin, 
   zajišťujeme hlídání dětí v našich pro-

storách (nutné objednat 2 dny do-
předu)

KDE NáS NAjDEtE 
KD Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice
tel.: 466 265 461  
www.rcdubinek.estranky.cz

ZŠ Dubina

Zdravotní
středisko

Kulturní
dům

Úřad MOIII

Hřiště

Dnem 26. dubna 2010 vstoupila v účinnost novela obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, O VEŘEjNéM POŘáDKU. Podstatnou změnou, 
která se týká našeho obvodu, je vymezení plochy, kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

Celé znění vyhlášky je k nahlédnutí na stránkách města (www.mmp.cz ; sekce vyhlášky a nařízení)
Mapa: příloha č. 5 vyhlášky, lokalita Dubina
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Vážení spoluobčané,

svoje úvodní slovo do předešlého 
čísla Zpravodaje jsem psal v době, 
kdy ač pokročilé jaro, bylo nevlídno, 
sychravo a hodně deštivo a nyní je 
tomu vlastně obdobně. Mezitím 
jsme si však užili krásného léta, 
spousty teplých až tropických dní 
a doufám, že příjemně strávených 
dovolenkových a prázdninových 
aktivit. Snad nás počasí překvapí 
opět, a i když už jsou prázdniny mi-
nulostí, užijeme si ještě příjemného 

babího léta. Nakonec hezké, nebo alespoň nedeštivé počasí je do vel-
ké míry pro nás podmínkou, abychom zdárně dokončili některé akce, 
které probíhají na území našeho obvodu.

Na základě podnětů rodičů dětí upravujeme dětské hřiště ve vnitro-
bloku za čp. 1564 a čp. 1561 – 1563 v ulici Na Drážce. V první řadě se 
zde buduje nové oplocení hřiště, přemísťují se herní prvky, doplňuje 
nové pískoviště, provádí terénní úpravy uvnitř i vně tohoto hřiště, a to 
včetně přilehlého chodníku, který využívají i další obyvatelé našeho 
obvodu. 

I další investiční akce se týkají převážně rekonstrukce chodníků. V sou-
časné době se opravují přístupové chodníky u čp. 1546-1548 v ulici 
Bezdíčkova nahrazením stávajícího asfaltového povrchu zámkovou 
dlažbou, vedle vchodů do domu budou umístěna stání pro kola 
a bude také vybudováno 9 nových kolmých parkovacích stání. V rám-
ci stavby bude provedena přeložka veřejného osvětlení a umístěny 3 
nové lampy a bude provedena výsadba nové zeleně náhradou za stá-
vající, která musela ustoupit stavbě. 

Rovněž byla zahájena oprava chodníků v ulici K Lesu. I zde náhradou 
za stávající chodník bude položena nová zámková dlažba. Stávající 
travnaté plochy rozježděné od parkujících vozidel budou zrekultivo-
vány a nově zatravněny. Doufáme, že naše snaha o úpravu travnatých 
ploch nebude zbytečná. 

Na stávajícím přechodu pro chodce u křižovatky ulic Dašická a Spojil-
ská bude provedena bezpečnostní úprava formou dělícího ostrůvku. 
Ostrůvek bude proveden v ose komunikace. Tím chceme v této oblas-
ti zvýšit bezpečnost chodců.  Při dostatku finančních prostředků bude 
zároveň s touto akcí provedena oprava části poškozených chodníků 
v ulici Spojilská. 

Rovněž na základě podnětů občanů budou na zastávce MHD Slova-
ny, točna a na zastávce MHD Dubina, penzion osazeny přístřešky pro 
cestující.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

V tOmtO číSle ❑

Z nejblíže naplánovaných akcí dokončujeme projektovou dokumen-
taci pro parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická, kterou bude zvýšen 
počet ze současných 26 parkovacích stání na cílových 63 parkovacích 
stání, rovněž je navržena úprava vjezdu do parkoviště, a to jeho od-
sunutím od křižovatky ulic Luční a Dašická. Dále jsou navrženy nové 
plochy pro umístění kontejnerů. Po vydání stavebního povolení bude 
realizace této akce záležet na finančních prostředcích pro příští rok. 
A tento silný argument bohužel limituje i realizaci dalších investičních 
akcí, které jsou v plánu rozvoje našeho městského obvodu.

Určitě jste v médiích zaznamenali informaci o téměř havarijním sta-
vu veřejného osvětlení v našem městě. To se týká i našeho obvodu 
a proto již máme připravenou celkovou rekonstrukci veřejného osvět-
lení v oblasti Studánka. Příprava pro tuto rozsáhlou rekonstrukci již 
proběhla v loňském roce rekonstrukcí páteřní komunikace v ul. Věry 
Junkové, na kterou nyní navazuje pokračování týkající se celé oblasti. 
Rozsáhlá rekonstrukce se bude týkat ulic: Na Hrázi, Rumunská, Luční, 
K Lesu, Brigádníků, U Školy, Zahradní, Pod Zahradami, Ve Stezkách, Ra-
diomechaniků a Úzká. Předpokládaný termín realizace je od začátku 
září letošního roku a potrvá 10 týdnů.

Poslední srpnovou neděli se uskutečnilo v našem obvodě Studánecké 
posvícení, bohužel počasí nám nepřálo tak, jak by si tato akce pod ši-
rým nebem zasloužila, ale určitě jsme se my i naše děti pobavili a měli 
příležitost se potkat a popovídat si. Rád se s vámi uvidím i na dalších 
akcích městského obvodu připravovaných s Kulturním centrem Dubi-
na nebo základními školami. Upoutávky na ně můžete najít i v tomto 
čísle Zpravodaje. 

Začíná nový školní rok, dovolte mi popřát všem dětem a studentům 
úspěšné zvládnutí učiva a dalších povinností v tomto roce a těm 
nejmenším, kteří nastoupili do školy poprvé, aby se pro ně škola stala 
vítaným a radostným zdrojem informací, zkušeností a dovedností.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

Investiční akce  •	

Činnost obvodu za uplynulé volební období•	

Volby 2010 – informace pro voliče•	

Duchové a strašidla ve Studánce•	
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měStSké ObVODy V PARDubicích mAJí Více VýhOD❑
Vážení spoluobčané, 
toto vydání našeho zpravodaje je zřejmě poslední v tomto volebním období. Ve svém příspěvku  chci vyjádřit svoje postřehy z fungování Měst-
ského obvodu Pardubice III a sdělit názor, abych přispěl do veřejné diskuse na toto téma. 

Když se městské obvody před více než osmi lety rozšiřovaly, a to po určitých zkušenostech s několika okrajovými obvody, moc jsem tomu 
nefandil. Měl jsem připomínky asi v tom duchu, které se dnes na adresu městských obvodů snášejí. Po dvou volebních obdobích se přikláním 
k stanovisku: městské obvody zachovat a tento způsob řízení města včetně vztahu k občanům zdokonalovat. Zkušenosti mám nejen jako zastu-
pitel, ale i jako občan.

Jako hlavní argument, který se přihazuje na stranu zrušení městských obvodů, jsou stavební úřady. V dnešní složité legislativě si však nikdo ne-
může myslet, že když chce něco ve městě stavět, že příslušné dokumenty mu budou sneseny na stříbrném podnose. Vždyť se nejedná jenom 
o vyjádření stavebních úřadů, ale i dodavatele energií, vody, telekomunikace atd. A zatím je nutno jít a vše si vyjednat.  Podle mých zpráv jsou 
úředníci (většinou ženy) jak na magistrátu, tak i na městských obvodech maximálně vstřícní a nápomocní, aby občan byl spokojen. A to i ve velmi 
složitých situacích, kdy budoucí stavebník nestaví zrovna na zelené louce. Pomohou, poradí, v některých případech i vyplní příslušnou žádost  
a budoucí stavebník jenom podepíše. 

Městský obvod Pardubice III, který zahrnuje  městské části Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany (ostatně jak je na druhém řádku Zpravodaje 
uvedeno) je okrajovým obvodem, de facto má ve svém referátu periferii města, kraj města. Ale dá se poznat, že se jedná o okrajové části města? 
Tráva na veřejných  prostranstvích je dle potřeby posekána, v parcích pracují zahradníci, každý den se uklízí. Veřejné osvětlení svítí, černé skládky 
jsou v zárodku likvidovány, kontejnery přistavovány dle harmonogramu, komunikace zametány apod. Podle finančních prostředků jsou prová-
děny opravy chodníků, probíhá regenerace sídliště, opravy chodníků i povrchu ulic apod.

Pracovníci městského obvodního úřadu jsou velmi často v terénu a řeší vzniklé problémy. Jízdní kolo je jejich nezbytným a rychlým dopravním 
prostředkem. Určitou slabinou v našeho obvodu je blízký městský lipinský les, značně poškozený minulou zimou. Ale připravuje se zadání studie 
využití lesa k potřebám občanů. Byl by stav této části města stejný bez fungujícího městského obvodu? Jenom pro ilustraci níže uvádím některé 
výhody, ale i nevýhody městského(-ých) obvodu(ů).  Nechť to čtenář posoudí sám.
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Výhody městských obvodů v Pardubicích
Rozdělení města na jednotlivé obvody má tyto výhody:
a)  na straně státní správy:
 1) přiblížení úřadu k bydlišti občanů z hlediska vzdálenosti
 2) větší znalost problematiky občanů ze strany úředníků 
   3) větší odpovědnost úředníka obvodu
   4) větší počet vyjadřovacích subjektů k problému, který  řeší město
   5)  finanční příjem za služby, které by občané nakoupili jinde  

(ověřování, Czech point)
   6) snížení anonymity občana při jednání s úřadem
   7) kvalifikované předávání informací na poradách tajemníků obvodů
   8) rychlejší řešení pohledávek za občany 
 9) lepší řešení přestupků 

b)  na straně občanů
   1)  rychlejší rozhodování, vyřizování záležitostí občanů (např. sta-

vební úřad)
   2) snížení  anonymity úředníků
   3)  poskytování služeb občanům, které by museli shánět jinde (ově-

řování podpisů, kopií  atd.)
   4) přiblížení úřadu k bydlišti občanů z hlediska vzdálenosti
   5) možnost komplexnější informace přímo na úřadě
   6) snadnější dostupnost samosprávy
   7)  poskytování detailnějších informací občanům prostřednictvím  

zpravodaje městského obvodu
   8) úředník má  víc času na problém občana,
   9)  rychlejší získávání informací od občanů osobním jednáním, do-

tazníky 
 10) možnost ověřit si informaci jinde
 11) občan má možnost použití internetu na úřadě
 12)  porovnávání činnosti a výsledků jednotlivých obvodů, vytváření 

konkurenčního prostředí ve městě mezi jednotlivými obvody
 13)  rychlejší řešení požadavků občanů na zajištění bezpečnosti 

jednáním s Městskou policií 
 14) zapojení většího počtu občanů do řízení města 
 15)  financování stavebních akcí v obvodu,  které by  jinak nemuse-

ly být provedeny
 16)  řešení připomínek k dopravní situaci v obvodu, vytváření opat-

ření ke kázni na komunikacích

 17)  péče o zeleň, udržování zeleně z pohledu bezpečnosti na míst-
ních komunikacích (viditelné  dopravní  značení)

 18)  úhrada poplatků za svoz komunálního odpadu, poplatky za psy 
na úřadě bez poštovních poplatků

 19)  získávání informací na společných jednáních starostů měst-
ských obvodů s primátorem

 20) lepší udržování pořádku ve městě pomocí pracovních čet
 21)  bližší kontakt samosprávy s místními školami, lepší podpora 

vzdělávání
 22)  důkladnější propagace služeb poskytovaných  městem – do-

prava, kultura ve městě, společenské akce
 23)  organizovaní vlastních společenských akcí a oslav pro občany 

vč. dětí  apod.

Rozdělení města na jednotlivé obvody má tyto nevýhody:
 1)  větší komfort pro občany v podobě existence městských obvo-

dů přináší vyšší náklady na správu města
 2) v některých případech zpomaluje rozhodování – vyjadřování
 3)  obtížně by se vykazovaly finanční rozdíly v nákladech řízení 

města s městskými obvody a bez obvodů
 4)  existence rozdrobení nákupů režijního charakteru na jednotlivé 

obvody a tím nižší dostupnost množstevních slev
 5)  různost dodavatelů hardware a software pro úřad a z toho vy-

plývající problémy
 6)  konkurence městských obvodů ztěžuje v některých případech 

rozhodovací proces vedení města Pardubice apod.

Pochopitelně by se dalo pokračovat a pitvat výhody, resp. nevýhody 
existence městských obvodů. Jedno je však jisté. Když  městské obvo-
dy byly zřizovány, tak to bylo předkládáno občanům jako výhoda pro 
ně. Není teď možné občanům jen tak výhody brát s odůvodněním, že 
to stojí peníze. Všechno stojí peníze. Občané však tuto ekonomickou 
situaci nezavinili, proč by se jim něco, co je pro ně výhodné, mělo brát, 
rušit.  Těch kotrmelců již bylo dost. Je třeba vycházet ze současného 
stavu, kdy existují městské obvody a tento stav zdokonalovat. Věřím, 
že se to podaří. 

                                                                                     Ing. Jaroslav  Cihlo
                                                  místostarosta MO Pardubice III



❑ ❑iNFORmAce O iNVeStičNích 
Akcích NA ÚZemí měStSkéhO 
ObVODu PARDubice iii

OhléDNutí ZA PRAcí  
humANitNí kOmiSe RADy  
mO PARDubice iii

V červnovém zpravodaji jsme vás informovali o dokončených stav-
bách a nyní vás chceme informovat o stavebních akcích, z nichž větši-
na v době vydání zpravodaje již bude realizována.

V srpnu byla zahájena akce s názvem „Oplocení a úpravy stávající-
ho dětského hřiště ve vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 1561 – 1563 
v ulici Na Drážce, Pardubice + oprava stávajícího chodníku“.  
Ve vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 1561-1563 v ulici Na Drážce je osaze-
na herní sestava Zelená brána a několik samostatných herních prvků. 
Z důvodů četných stížností rodičů dětí navštěvujících toto hřiště byla 
zpracována projektová dokumentace, která řeší vybudování oplocení 
o ploše 23,00 x 15,20 m, přemístění samostatných herních prvků k Ze-
lené bráně a doplnění nového pískoviště. V oplocované ploše budou 
provedeny terénní úpravy spočívající v odstranění štěrkového pod-
kladu, navezení nové zeminy, zatravnění a provedení sadových úprav 
okolo oploceného hřiště. Současně s opravou dětského hřiště bude 
provedena i oprava stávajícího chodníku z poškozených betonových 
dlaždic, který vykazuje četné poruchy a poklesy podkladních vrstev 
a v období dešťů je zatopen vodou. Jedná se o chodník podél toho-
to hřiště, který využívají nejen návštěvníci dětského hřiště, ale hlavně 
obyvatelé sídliště Drážka, kteří se potřebují dostat na zastávku MHD  
č. 1 Dašická. 

V září byla zahájena realizace akce „Rekonstrukce přístupových 
chodníků u čp. 1546 – 1548 v ulici Bezdíčkova, Pardubice“, 
při které stávající chodníky z litého asfaltu budou nahrazeny novými 
chodníky ze zámkové dlažby, vedle vchodů do domu budou umístěna 
stání pro kola, dojde k vybudování 9 nových kolmých parkovacích stá-
ní (z toho jedno bude určeno pro vozidlo osoby těžce postižené nebo 
těžce pohybově postižené). V rámci stavby bude provedena přeložka 
veřejného osvětlení a umístěny 3 nové lampy. Vzhledem k tomu, že 
dojde k vykácení některých stávajících stromů a živého plotu, bude 
provedena výsadba nové zeleně. 

V září byla též zahájena oprava chodníků v ulici K Lesu. Stávající 
chodník z betonových dlaždic 50/50 cm bude vybourán, následně 
bude srovnána obruba, zrekonstruovány podkladní vrstvy a položena 
nová zámková dlažba. V místech vjezdů bude snížena obruba. Stávající 
travnaté plochy rozježděné od parkujících vozidel budou zrekultivo-
vány a nově zatravněny. Doufáme, že naše snaha o úpravu travnatých 
ploch nebude zbytečná. 

Na stávajícím přechodu pro chodce u křižovatky ulic Dašická 
a Spojilská bude provedena bezpečnostní úprava formou dělící-
ho ostrůvku. Ostrůvek bude proveden v ose komunikace. Tím dojde 
k zvýšení bezpečnosti chodců.

Dále na zastávce MHD Slovany, točna a na zastávce MHD Dubina, pen-
zion budou osazeny přístřešky pro cestující. 

V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro stavební 
řízení s názvem „Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční 
a Dašická v Pardubicích“, která řeší rozšíření stávajícího parkoviště 
ze současných 26 parkovacích stání na cílových 63 parkovacích stání, 
rovněž je navržena úprava vjezdu do parkoviště, a to jeho odsunutím 
od křižovatky ulic Luční a Dašická. Dále jsou navrženy nové plochy pro 
umístění kontejnerů. Po vydání stavebního povolení bude realizace 
této akce záležet na finančních prostředcích pro příští rok. 

 Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP

Dobře se pobavit, zatancovat si a něco dobrého zakousnout měli 
všichni možnost na masopustní tancovačce v únoru, zúčastnit se ča-
rodějnického reje, opéci si buřta – to vše nabízela akce Čarodějnice 
na konci dubna, první červen byl v našem obvodu již tradičně spojen 
s oslavou Dne dětí, s letními prázdninami jsme se loučili Studáneckým 
posvícením, v listopadu jsme měli možnost  bát se  i převléci do stra-
šidelné masky při akci Strašidla ve Studánce a  čekání na Vánoce nám 
ukrátilo Vánoční zpívání  u stromu na Dubině. To je krátký přehled tra-
dičních akcí, které připravovali členové humanitní komise pro občany 
žijící v našem obvodu v uplynulých pěti letech
Ke zdárnému průběhu všech jmenovaných akcí přispěli rovněž pra-
covníci kulturního domu na Dubině, kterým za to patří poděkování.
Humanitní komise každý rok přidělovala na základě žádostí dotace, 
kterými se snažila podpořit práci nejen všech školských zařízení v ob-
vodu, ale i sportovní akce klubů, tělesně postižených, rodičovská a ro-
dinná centra pracující v našem obvodu i činnost seniorů.
Každý rok byli v obou základních školách obvodu odměňováni díky 
dotaci komise žáci za svoje výborné výkony v soutěžích, cílem bylo 
rovněž oceňování dětí například za fair play chování a pomoc kama-
rádovi.
Humanitní komise vyhlašovala soutěže. Do výtvarné soutěže O nejhez-
čí návrh pohádkové postavy se zapojili děti a žáci ze všech školských 
zařízení v obvodu a z velkého množství nakreslených i vymodelova-
ných postaviček bylo velmi těžké vybrat ty nejzdařilejší, které poslouži-
ly jako inspirace výtvarníkovi Josefu Cypriánovi při realizaci Pohádkové 
cesty na Dubině. Soutěž O nejkrásnější květinovou výzdobu se svým 
letošním druhým ročníkem již stává tradicí.
Všechny členy humanitní komise těší váš zájem o připravované akce 
a věří, že v dalším období se dnes již tradiční akce budou opakovat 
a podaří se nám společně s vámi vytvářet tradice nové.

 za členy humanitní komise Mgr. Ivana Nejedlá
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Humanitní komise MO Pardubice III 
ve spolupráci se Základní školou Pardubice
 – Studánka a KD Dubina

zve všechny, kteří se trochu rádi bojí, 
na akci

Duchové a strašiDla 
ve stuDánce
 
Termín: 5. listopadu 2010 od 17 do 19 hodin

Místo konání: areál Základní školy Pardubice – Studánka, 
centrální místo akce – Zelená učebna v areálu školy

Program:
Každý malý účastník má možnost  
projít si strašidelnou stezku plnou  
strašidelných disciplín.

Účast ve strašidelné masce  
není podmínkou, ale je vítaná.



❑

Současné volební období se nezadržitelně chýlí ke konci 
a před námi jsou nové volby, ve kterých zvolíte novou re-
prezentaci našeho městského obvodu. Rád bych vás v tuto 
chvíli informoval o činnosti městského obvodu za uplynulé 
období, resp. vám připomněl, co se za tuto dobu podařilo 
a co event. ne. I přes další řádky ale doufám, že nejlepší vi-
zitkou naší práce je vaše rozhlédnutí po okolí a zjištění, co 
všechno se v našem městském obvodě změnilo k lepšímu. 

Doprava
Snad nejvíce je vidět činnost městského obvodu na postup-
ně zlepšujícím se stavu chodníků. Byly provedeny rekon-
strukce nebo opravy chodníků na sídlišti Drážka, na sídlišti 
Dubina, před ZŠ Studánka v ulici Luční, chodník pro bezba-
riérový přístup k zastávce MHD Blahoutova, v ulici Pod Lipa-
mi, v ulici Sezemická u bytových domů čp. 1354, 1352-1353 
a 1351, v ulici Dašická podél silnice II. třídy, v ulici Věry Jun-
kové a v neposlední řadě komunikační spoje v centrální ose 
sídliště Dubina. Razantně se nám podařilo v rámci různých 
stavebních akcí zvýšit počet parkovacích mist v našem ob-
vodě, a to o plných 489.
Rekonstruovali jsme společné stezky pro chodce a cyklis-
ty v centrální části sidliště Dubina a od ul. Husova směrem 
k Sezemicím. 
Na křižovatce ulic Husova a Na Drážce byla postavena okruž-
ní křižovatka plánovaného severovýchodního obchvatu 
města, který by měl v budoucnu propojit Dubinu a Polabiny, 
urychlit napojení na rychlostní komunikaci R35 a na dálni-
ci D11. Vybudovali jsme světelnou signalizaci na křižovatce 
ulic Na Drážce a Blahoutova, osvětlili jsme 5 přechodů pro 
chodce (u supermarketu Albert a Penny, na Pergole, u křižo-
vatky ulic Dašická a Spojilská, v ulici Blahoutova), pro zvýše-
ní bezpečnosti chodců jsme vybudovali dělící ostrůvek v ul. 
Na Drážce. 
Zavedli jsme nový spoj MHD trolejbus č. 21, kterým se oby-
vatelé obvodu dostanou z části Slovany k obchodním cen-
trům v Polabinách, dále autobus č. 26, kterým se občané 
z Dubiny dostanou na zastávku v Hlaváčově ulici, která je 
nejblíže nové poliklinice. Prodloužili jsme spoj MHD trolej-
bus č. 5 z Židova točny na konečnou Dubiny a po dostavbě 
obvodové místní komunikace Dubinská I některé spoje au-
tobusu č. 8 z konečné Dubiny na Dubinu-Dubinská.

Životní prostředí
Na tomto úseku jsme se snažili zejména zlepšit čistotu veřej-
ných prostranství v našem obvodu a zpříjemnit obyvatelům 
možnosti odpočinku a relaxace. O čistotu veřejného pro-
stranství, chodníků, komunikací a parkovišť se každodenně 
stará naše čtyřčlenná pracovní skupina posílená v letošním 
roce o další čtyři osoby, které jsou jinak umístěny ve věz-
nici Pardubice a tato posila je určitě na kvalitě úklidu znát. 
Na území obvodu je umístěno 91 ks odpadkových košů 
a 50 ks košů na psí exkrementy, což je několikanásobně víc, 
než v začátcích činnosti městského obvodu. Bohužel i tak se 
nedaří dostatečně řešit neukázněné pejskaře. Při provádění 
staveb regenerace panelového sídliště jsou rozšiřovány kon-
tejnerové přístřešky pro tříděný odpad. 
Pokud jde o zimní údržbu komunikací, téměř pravidelně se 
setkáváme s většími či menšími problémy v kvalitě a rych-
losti zimního úklidu v návaznosti na množství napadaného 
sněhu. I tak měl stávající harmonogram zimní údržby velké 
rezervy, proto byl vytvořen nový harmonogram zimní údrž-
by pro rok 2010 – 2011. Doufáme, že dojde ke znatelnému 
zlepšení.
Pokud jde o zmíněné odpočinkové a relaxační zóny, vybu-
dovali jsme park vedle restaurace U Maxe, odpočinkovou 
zónu ve vnitrobloku ulic Na Drážce, Bezdíčkova a U Háje, 
v rámci regenerací panelového sídliště Dubina jsme vytvo-
řili několik klidových zón s novým mobiliářem a výsadbami 
zeleně, provedli jsme kompletní rekonstrukci veřejného pro-
stranství před ZŠ Dubina včetně laviček a výsadby zeleně, 
vytvořili jsme klidovou zónu při vstupu do lesa a propojili 
Lesopark Dubina s centrem sídliště. 

Činnost obvodu   za uplynulé  volební období



Bezpečnost obyvatel
V této oblasti se asi ne úplně daří naplňovat naše vize a před-
stavy obyvatel našeho obvodu, ale je to bohužel velmi od-
vislé od chování některých jednotlivců, pro které je porušo-
vání pravidel lidského soužití téměř normou. Stanovili jsme 
prioritní úkoly pro městskou policii a o jejich plnění jsme 
pravidelně informováni, strážníci MP vykonávají preventivní 
pochůzkovou činnost, zorganizovali jsme společná jednání 
mezi Policií ČR a Městskou policií o možnostech vzájemné 
spolupráce, bezohlední řidiči jsou řešeni oběma složkami 
policie podle platných zákonů. Navíc jsme prosadili změ-
nu vyhlášky města o veřejném pořádku, kterou jsou určena 
veřejná prostranství, na nichž je zakázána konzumace alko-
holických nápojů a tato prostranství chceme rozšířit o další 
lokalitu v ul. Dašická. Rovněž jsme jednali s Městskou policií 
o možném umístění kamerového systému, zatím však tato 
věc naráží na nedostatek finančních prostředků.

Správa věcí veřejných
V rámci této kapitoly se snažíme, aby úřad městského obvo-
du byl úřadem pro občany, aby úředníci pracovali efektivně, 
profesionálně a s max. přiblížením k občanům. Naši úřední-
ci mají zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku své 
činnosti, znají místní problematiku a území obvodu. Zavedli 
jsme Czech Point pro snadnější a rychlejší vyřízení potřeb 
občanů. Neuzavíráme se před občany v neúřední dny, ale 
vyřizujeme jejich záležitosti kdykoliv se na úřad dostaví. Za-
jišťujeme informovanost občanů o činnosti našeho obvodu 
formou pravidelně vycházejících zpravodajů, na webových 
stránkách úřadu, pomocí informačních tabulí a zpráv v mé-
diích. Za nejdůležitější považujeme zpětnou vazbu od ob-
čanů, a proto již dvakrát proběhl názorový průzkum mezi 
občany obvodu. Spolupracujeme s občanskými sdruženími 
a se zástupci samospráv bytových domů zejména při nové 
výstavbě nebo rekonstrukci bytových domů.

Volnočasové aktivity dětí a dospělých
Na tomto úseku jsme si vytýčili několik priorit, které postup-
ně nebo pravidelně naplňujeme. V první řadě je to snaha 
udržovat a dovybavovat stávající dětská hřiště a budovat 
nová. Opravili nebo zrekonstruovali jsme dětská hřiště v ul. 
L. Matury, v ul. Spojilská, v ul. E. Košťála, nově byla vybudová-
na dětská hřiště v lesoparku, v ul. Blahoutova, ve vnitrobloku 
ulic Na Drážce, Bezdíčkova a U Háje, hřiště se Zelenou brá-
nou v ul. Na Drážce a hřiště Kuňka na bývalém sáňkovacím 
kopci na Dubině. Trošku problém zůstává s volnočasovým 
a sportovním vyžitím starších dětí, na realizaci většího spor-
tovního areálu se bohužel nedostávají finanční prostředky, 
i když možné lokality již byly vytipovány. Zatím se mohou 
tyto děti, ale i dospělí, sportovně vyžít na obou školních hřiš-
tích u základních škol, které jsou stále přístupny veřejnosti. 
Raritou našeho obvodu je tzv. pohádková cesta, kdy děti 
z MŠ a ze ZŠ navrhly pohádkové postavičky, podle nichž pan 
řezbář vyrobil 14 dřevěných soch, které jsou osazeny v cen-
trálním parku. 
Pokud jde o kulturní akce pořádané pro naše děti a dospě-
lé, již pravidelně organizujeme ve spolupráci s KD Dubina 
Masopustní tancovačku, Slet čarodějnic a čarodějů, Běh se-
niorů, Dětský den, Studánecké posvícení a Vánoční zpívání 
u vánočního stromu a ve spolupráci se základní školou se 
pořádá nová akce ve stylu halloweenu nazvaná Duchové 
a strašidla ve Studánce. 
Nelze se nezmínit o pozitivně vnímané aktivitě našeho 
obvodu, tou je knihovna, která přešla od března 2007 pod 
správu městského obvodu, který zajišťuje její provoz a čin-
nost. Od konce loňského roku je knihovna nově umístěna 
v I. patře zdravotnického střediska Dubina, je nově zrekon-
struována a vybavena. 
Nezapomínáme ani na seniory, pro ně jsou v místních zá-
kladních školách pořádány kurzy počítačové gramotnosti.
Tolik stručný výčet práce a činností Městského obvodu Par-
dubice III za uplynulé volební období. Domnívám se, že kaž-
dý občan, který chce vidět, může posoudit, jak se k lepšímu 
změnila tvář našeho městského obvodu, i když samozřejmě 
je to nikdy nekončící práce a stále je co vylepšovat. Osobně 
jsem přesvědčen, že kdyby tato část Pardubic nebyla spra-
vována samostatným městským obvodem, zdaleka by se 
zde neuskutečnilo tolik investičních a kulturních akcí, jako 
dosud. O to více nejen mě, ale celý náš úřad, mrzí vzbou-
řené diskuse o smysluplnosti existence městských obvodů 
a o jejich prodražování správy města. Všechno dnes stojí pe-
níze, stačí si ale položit otázku. Jak by vypadaly okrajové části 
města spravované z centra, a snížil by se počet úředníků? 
Mnozí z nás si to ještě pamatují.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III
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Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městech, měs-
tech se zvláštním postavením, hlavním městě Praze, městských obvo-
dech a městských částech. Volby se konají ve dvou dnech 15. a 16. 
října 2010 (pátek od 14:00 – 22:00 hodin, sobota 8:00 – 14:00 
hodin). 
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že 
jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, 
dále státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána. 
Do zastupitelstva městského obvodu má právo volit ten volič, který je 
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu.  
Nemůže volit zejména ten, kdo je zbaven způsobilosti k právním úko-
nům nebo vykonává trest odnětí svobody.
Nejpozději 3 dny před volbami budou občanům doručeny do schrá-
nek místa trvalého bydliště hlasovací lístky jak pro volby do zastupitel-
stva obce, tak pro volby do zastupitelstva městského obvodu a sou-
časně i pro první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Pokud bude 
o týden později konat i druhé kolo voleb do Senátu, obdrží hlasovací 
lístky voliči až ve volební místnosti. Hlasovací lístky budou navíc k dis-
pozici na podatelnách všech úřadů městských obvodů a na podatelně 
magistrátu města a ve dny voleb ve všech volebních místnostech.
Občané mohou volit jak do zastupitelstva obce, tak do zastupitelstva 
městského obvodu pouze ve volebním okrsku v místě trvalého bydliš-
tě, a to buď přímo ve volební místnosti anebo na vyžádání do přenos-
né urny. Číslo volebního okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími 
lístky, které jsou voličům doručeny.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat 
o návštěvu členů volební komise s přenosnou volební schránkou (ale 
pouze v případě, že se volič nachází v rámci volebního okrsku, kde má 
trvalý pobyt).

Jak vyplnit hlasovací lístek:
 Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva •	
obce má být zvoleno (do Zastupitelstva města Pardubic je to 39 čle-
nů, do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 15 členů).
 Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem •	
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců 
jednotlivých volebních stran.
 Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v zá-•	
hlaví sloupce nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro 
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě 
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, 
kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, 
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou 
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

Hlasování:
 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost •	
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží 
od okrskové volební komise úřední obálku. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 Poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích líst-•	
ků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
 V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel, vy-•	
plněný hlasovací lístek.
 Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží •	
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

  Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise.

Ve stejné dny jako volby do zastupitelstva obce a zastupitelstva měst-
ského obvodu se současně konají ve všech volebních okrscích v Par-
dubicích i volby do Senátu Parlamentu ČR. 

Odlišnosti od voleb do zastupitelstva obce a zastupitelstva 
městského obvodu:
Právo volit do Senátu má jen státní občan České republiky, který rov-
něž alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Právo volit 
má i ten, kdo vykonává trest odnětí svobody. Protože volby do Senátu 
budou s největší pravděpodobností dvoukolové (v případě, že v prv-
ním kole neobdrží žádný z kandidátů nadpoloviční většinu odevzda-
ných hlasů), druhé kolo voleb do Senátu se bude konat další týden tj. 
v pátek 22. října a v sobotu 23. října ve stejném čase jako v prvním kole. 
Proto právo volit má i ten, který dosáhne nejméně věku 18 let alespoň 
druhý den konání druhého kola voleb, tj. 23. října. Občan jiného státu 
v těchto volbách volit nemůže.
Ve volbách do Senátu je možné volit na voličský průkaz. O voličský 
průkaz mohou voliči požádat písemně až do 8. října (písemná žádost 
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem-ověření je v tomto pří-
padě zdarma) nebo osobně až do 13. října do 16 hodin. Voličský průkaz 
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech 
voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trva-
lému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský 
průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky 
na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném tě-
mito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím 
do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží 
úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a stát-
ního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej 
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opat-
řenou úředním razítkem.

Hlasovací lístky obdrží občané spolu s hlasovacími lístky pro volby 
do zastupitelstva obce a zastupitelstva městského obvodu v jedné do-
ručovací obálce. Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro 
každého kandidáta samostatně a volba vybraného kandidáta probíhá 
tak, že do samostatné úřední obálky, kterou volič obdrží od členů okrs-
kové volební komise, se v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků vkládá hlasovací lístek voleného kandidáta bez jakékoliv úpravy. 

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voličům nebudou dodány pře-
dem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

JUDr. Ludmila Knotková, 
tajemnice ÚMO Pardubice III
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V období měsíce července až září letošního roku mají 

svá životní jubilea někteří naši spoluobčané.  

Těm, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea, 

budou pracovnice úřadu za městský obvod  
gratulovat osobně.

Jménem pana starosty i celého městského obvodu 

GRATULUJEME    VšEM.Gratulace    jubilantům

❑ VítáNí PODZimu NA ZŠ DubiNA

Základní škola Dubina ve spolupráci s Humanitní komisí MO Pardubi-
ce III uspořádala první ročník akce Vítání podzimu.

Žáci a učitelé dubinské školy se rozhodli, že letošní podzim přivítají 
netradičním způsobem. První podzimní den, 23. září, uspořádali zá-
bavnou a soutěžní akci Vítání podzimu. Návštěvníci této slavnosti měli 
možnost vyzkoušet si hry a soutěže, které se vztahují nejen k podzi-
mu, ale i k historii. Zhlédli taneční zpracování pohádky. Měli možnost 
účastnit se Drakiády. Na tuto akci byly pozvány okolní mateřské a zá-
kladní školy i široká veřejnost. 

                                                                                žáci a učitelé ZŠ Dubina

Domnívám se, že radnice již slyšela nemálo zasloužených pochval 
o nové části rekreační parkové zóny v jižní části našeho sídliště 
v blízkosti lesa. Tato odpočinková část je udržována v čistotě včet-
ně zeleně a trávníkových ploch.
Měl bych však jednu připomínku: nelíbí se mi, že dost často jez-
dí po cestách v této zóně nepřiměřenou rychlostí někteří cyklisté 
(nemám, samozřejmě, na mysli tu část parkové úpravy, která „sou-
sedí“ se školním hřištěm – tam je jasně vyznačena cesta pro cyk-
listy). Takoví cyklisté ohrožují nejen malé děti, s kterými sem chodí 
na procházky a k odpočinku na lavičkách maminky nebo babičky, 
ale i dospělé, zvláště starší občany.
Myslím si, že by bylo dobré umístit u „vchodů“ do této odpočinko-
vé zóny příslušnou značku pro zákaz jízdy na kole a snad i upozor-
nění, že psi musí být vedeni na vodítku.

Mgr. Karel Bláha

Základní škola Dubina již druhým rokem pokračuje v realizaci 
projektu Inovativní výuka s využitím ICT (výpočetní techniky) na  
II. stupni základní školy. Hlavním cílem projektu je vytvoření inova-
tivních výukových modulů (výukových programů) pro II. stupeň se 
zaměřením na zvýšení úrovně výuky matematiky, českého jazyka, 
zeměpisu a fyziky s využitím interaktivní tabule.    

Období druhého roku projektu je zaměřeno na pokračování v tvor-
bě výukových modulů, na pilotní ověřování vytvořených modulů 
a prezentaci modulů pedagogickým pracovníkům i dalším zájem-
cům. V tomto období bylo vytvořeno 27 nových modulů. V mate-
matice byly vytvořeny moduly: Zlomky ve slovních úlohách; Zlom-
ky – základní pojmy; Početní operace se zlomky; Procenta; Procenta 
ve slovních úlohách;  Rotační válec; Řešení rovnic; Soustava  rovnic;  
Jehlan; Výrazy. Ve fyzice byly vytvořeny tyto moduly: Síla; Archime-
dův zákon; Tání a tuhnutí; Motory; Další skupenské změny; Výroba 
elektrické energie; Tlak a tlaková síla. V zeměpisu byla témata mo-
dulů zaměřena na kraje České republiky a Evropu. Byly vytvoře-
ny moduly: Praha a Středočeský kraj; Pardubice a Pardubický kraj; 
Moravskoslezský kraj; Jihočeský kraj; Evropa. V českém jazyce byly 
vytvořeny moduly se zaměřením na literaturu i na mluvnici: Čeští 
a světoví pohádkáři, Doplněk a doplňková věta; Druhy přísloveč-
ných určení; Příslovečné věty; Útvary českého jazyka. 

Některé výše uvedené moduly se zabývají i tématikou životního 
prostředí.

V rámci prezentace a pilotního ověřování byly představeny vytvo-
řené výukové moduly pedagogickým pracovníkům, žákům i dal-
ším zájemcům. Během prezentace si účastníci mohli vyzkoušet 
jednotlivé úkoly. Diskutovalo se o přínosu využití modulů při výu-
ce. Tvůrci modulů - metodici objasňovali práci s jednotlivými mo-
duly, vysvětlovali metodiku práce s moduly, odpovídali na otázky. 
Prezentace se setkala s příznivými ohlasy. Moduly byly hodnoceny 
jako velmi zajímavý prvek výuky, který vyučovací hodinu velmi 
zpestří a svým obsahem bude žáky motivovat. Účastníci prezenta-
ce oceňovali především to, že učivo je touto formou výuky žákům 
zprostředkováno názorněji, zajímavěji. Všem přítomným se líbila 
i grafická a výtvarná stránka modulů, uvítali i vhodné doplnění uči-
va celou řadou obrázků, fotografií, grafů i internetových odkazů. 
Moduly vytvořené v rámci tohoto projektu budou dostupné i pro 
žáky a pedagogické pracovníky ostatních škol, neboť postupně 
budou umisťovány na webové stránky projektu, které jsou součástí 
webových stránek školy www.zsdubina.cz. 

 Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
                                                                              manažer projektu   

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky.

❑ Náměty ObčANů
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Kulturní centrum Pardubice Vás zve na sobotní dopo-
lední pohádky v KD Dubina od 10:00 hod.

 16. 10. 2010  Zvědavé slůně
 6. 11. 2010 O bublinkové víle
 11. 12. 2010 Vánoční kouzlo 
 15. 1. 2011  Ospalá Káča
 19. 2. 2011  Medvědí divadlo
 19. 3. 2011  Poslední loupežník
 2. 4. 2011  Jak pejsek Ferda potkal sluníčko 

Předplatné:

Předplatné na celý rok 1 osoba 250,- Kč
Vstupné na sobotní pohádky 50,- Kč

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Rehabilitační cvičení – zdravotní cviky zaměřené k odstranění 
svalové nerovnováhy
Kondiční zdravotní cvičení – kombinované cvičení obsahující 
kalanetiku, strečink, zdravotní cviky, fr. kondiční gymnastiku, 
relaxační a dechová cvičení … 
Rehabilitační cvičení s fit bally
Jóga –  nabízí  zlepšení tělesné i psychické kondice, postupné 
zvládnutí stresu napětí i únavy
Orientální tance – kurz pro začátečníky a pokročilé

Vzdělávací a zájmové kurzy pro dospělé: 

Jazykové kurzy  pro začátečníky i pokročilé – Angličtina, 
Němčina, Ruština, Španělština
Angličtina pro maminky na mateřské dovolené s hlídáním 
dětí
Kurzy šití – pro úplné začátečnice i pokročilé 
Keramika – pro začátečníky i pokročilé

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pohybové kurzy pro děti:

Pohybová výchova pro předškolní děti –  od 3 – 7 let
Cvičení rodičů s dětmi – pro děti od 14 měsíců do 3 let 
Taneční průprava – pro děvčata ve věku od 6 do 10 let 
Taneční přípravka ARCO – pro děvčata od 5 let
Taneční přípravka BARBAŘI – pro děti od 12 let  
Los Barbaros – street dance

Hudební kurzy:

Výuka hry na flétnu, kytaru, klavír, akordeon, kroužek bubnování

Ostatní:

Angličtina pro děti předškolního i školního věku
Keramika
Šikovné ručičky – výuka rozličných výtvarných technik i  ruč-
ních prací (pletení, šití, háčkování, batikování apod.) pod vede-
ním Nadi Jedličkové. Pro všechny zájemce od 7 let

Nově:

Kroužek bubnování – výuka hry na djembe, conga, bonga… 
Pro děti od 8 – 18 let
Loutkoherecko-dramatický kroužek – pro zájemce od 13 let

ŽÁDOST O STAVEBNí POVOLENí – ZASKLíVÁNí LODŽIí  
V BYTOVýcH DOMEcH
Jedná se o stavební úpravu, která mění vzhled stavby, není uvedena 
v § 103 ani v § 104 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a vyžaduje 
stavební povolení stavebního úřadu.
Žádost o stavební povolení se předkládá na předepsaném formulá-
ři s obsahovými náležitostmi stanovenými v příloze č. 2 vyhlášky č. 
526/2006 Sb., formulář lze vyžádat osobně na stavebním úřadě, pří-
padně je ke stažení na internetových stránkách Úřadu městského 
obvodu Pardubice III.

K žádosti o stavební povolení stavebník připojí (§ 110 odst. 2 zákona 
č. 183/2006):
  doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založe-

né smlouvou provést stavbu,  pokud stavební úřad nemůže 
existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí. 

  Zasklívání lodžie bytu je stavební úprava týkající se společné čás-
ti bytového domu a právo založené smlouvou stavbu provést je 
nutné dokládat s ohledem na konkrétní vlastnické vztahy v kon-
krétním bytovém domě a způsob doložení tohoto práva bude 
muset být zpravidla stanoven pro každý jednotlivý případ (jinak 
je to u domu v družstevním vlastnictví, jinak v domě vlastníků by-
tových jednotek, jinak v případě kombinace vlastnických vztahů 
v jednom domě). 
 v bytových domech v družstevním vlastnictví a družstvo vykoná-•	
vá vlastnická práva ke stavbě, je jednodušší takový postup, kdy 
o stavební povolení k navrhované stavební úpravě požádá druž-
stvo. K žádosti pak postačí doložit zmocnění osoby, která za druž-
stvo jedná
 tam, kde již vzniklo společenství vlastníků bytových jednotek jako •	
právnická osoba, by mohlo společenství o vydání stavebního po-
volení požádat za předpokladu, že k tomu bylo vlastníky jednotek 
písemně zmocněno (doložit plnou moc) nebo k tomuto úkonu 
pověřeno (nutno doložit zápis z členské schůze s podpisy spo-
luvlastníků)
 pokud o stavební povolení žádá jednotlivý vlastník nebo uživa-•	
tel bytové jednotky, musí každý z nich jednotlivě právo založené 
smlouvou ke svojí žádosti doložit

  projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve dvojím vy-
hotovení

  součástí projektové dokumentace musí být mimo jiné i požárně 
bezpečnostní řešení stavby a statické posouzení stavby

  Projektová dokumentace musí být dle ustanovení § 158 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), zpracovaná osobou, 
oprávněnou k tomuto výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb., o vý-
konu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání au-
torizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 
 plán kontrolních prohlídek stavby

  závazná stanoviska vyžadovaná zvláštními předpisy – v da-
ném případě závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje

Stavbu smí v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 stavebního zákona 
jako zhotovitel provádět pouze stavební podnikatel, který při její reali-
zaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Identifikační 
údaje o zhotoviteli (dodavateli) stavby včetně dokladu o jeho opráv-
nění je žadatel povinen uvést v žádosti o vydání stavebního povolení, 
případně písemně oznámit stavebnímu úřadu nejdéle pak před zahá-
jením stavebních prací.

Ing. Jaroslav Mrázek
vedoucí stavebního úřadu ÚMO III



Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,
rád bych se s vámi přivítal v novém 
volebním období, ve kterém, i když 
pravda po trochu zajímavém vývo-
ji, jsem nakonec opětovně dostal 
a přijal možnost pokračovat v nikdy 
nekončící práci v péči o rozvoj na-
šeho obvodu a kvalitu života našich 
občanů. Chci vás ujistit, že si velmi 
vážím vaší přízně vyjádřené ve vol-
bách, považuji to za výraz smyslu-
plnosti práce, kterou vykonávám 

a současně za závazek na celé čtyřleté funkční období snažit se ještě 
výrazněji o kvalitativní změny našeho obvodu a života v něm.

Dnes ponechám stranou hodnocení nebo výčet realizovaných nebo 
připravovaných akcí za poslední období, samozřejmě i tak se o nich 
uvnitř Zpravodaje dočtete. 

Blíží se konec roku a s nimi nejkrásnější roční období – vánoční svátky. 
Určitě pro všechny z nás znamenají víc, než jen spousty dobrého jíd-
la a krásných dárků, na které se těšíme. Jsou také obdobím setkávání 
s našimi blízkými nebo přáteli, obdobím příjemných zážitků při trávení 
volného času ať již v domácím prostředí nebo ve společnosti. A na jed-
no takové setkání bych vás rád pozval – na Vánoční zpívání u vánoční-
ho stromu mezi centrem a Základní školou Dubina, které se uskuteční  
23. 12. 2010 od 17 hodin. Určitě i my, kteří se tam potkáme, zařadíme 
tento zážitek mezi příjemně strávený předvánoční čas.

Těm, kterým nestihnu popřát osobně, přeji jménem svým, jménem 
členů zastupitelstva a rovněž zaměstnanců našeho úřadu krásné 
svátky vánoční, jejich klidné a spokojené prožití, radost našich dětí 
a do nového roku 2011 hodně štěstí, zdraví a sil.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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Městský obvod Pardubice III a Kulturní centrum Pardubice 
  Vás zvou na

23. 12. 2010 od 17 hodin
u vánočního stromu před ZŠ Dubina

vánoční pečivo,
svíčky, dárky,
teplý punč,
pro děti mošt,
občerstvení

Pouta
a pěvecký sbor

Bonifantes

Složení orgánů měStSkého 
obvoDu ParDubice iii

❑

V návaznosti na volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice 
III na volební období 2010 až 2014 ve dnech 15. a 16. října 2010 proběh-
ly dne 9. listopadu a 7. prosince 2010 v Kulturním domě Dubina volby 
jednotlivých orgánů Městského obvodu Pardubice III. Rádi bychom vás 
seznámili s novým složením Zastupitelstva a Rady našeho městského 
obvodu, které pro další funkční období budou reprezentovat a hájit zá-
jmy našeho obvodu a starat se o jeho rozvoj, spolu s nově zvoleným 
starostou a místostarostou. 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III
Ing. Jaroslav Cihlo (Sdružení pro Pardubice)
Libor Hlaváč (Pardubáci)
MUDr. Miloslav Junek (Pardubáci)
Ján Kasič (ČSSD)
Mgr. Jiřina Klírová (ODS)
RNDr. Josef Kubát (Sdružení pro Pardubice)           
Mgr. Ivana Nejedlá (ODS)          
Ing. Jiří Moravec (KSČM)    
MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D. (ČSSD)  
MUDr. Drahomíra Peřinová (Koalice pro Pardubice)
Radka Súkeníková (ČSSD)
MUDr. Petr Sůva (Sdružení pro Pardubice)
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (ODS)
Mgr. Lukáš Těžký (ODS)
Ing. Aleš Vavřička (ČSSD)

Rada Městského obvodu Pardubice III
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
Ing. Jaroslav Cihlo
RNDr. Josef Kubát
MUDr. Drahomíra Peřinová
Ing. Aleš Vavřička

Starostou městského obvodu Pardubice III byl zvolen pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek a místostarostou Ing. Jaroslav Cihlo.

JUDr. Ludmila Knotková,tajemník úřadu



PoDěkování Za Práci a Přání PříJemných vánoc 
a Do nového roku 2011

❑

Blíží se konec roku 2010. Při této 
příležitosti děkuji všem, kteří se po-
díleli na rozvoji městského obvodu 
Pardubice III – Dubina. Jmenovitě 
panu Ing. Mgr. Vítězslavovi Ště-
pánkovi, ostatním členům bývalé 
rady a zastupitelstva, ředitelkám 
základních škol a vůbec všem obča-
nům, kteří se svými připomínkami, 
kritikou i návrhy přispěli k zlepšo-
vání a zkrášlování naší části města. 
Poděkování zaslouží i smluvní part-
neři městského obvodu, např. Služ-

by města Pardubice a.s. S poděkováním nezapomínám ani na všechny 
pracovníky stavebních firem, kteří prováděli objednané zakázky. Děkuji 
i pracovníkům magistrátu města Pardubice, kteří pomohli, poradili a ji-
nak podpořili náš obvod, např. pan Ing. Vladimír Bakajsa – vedoucí 
odboru dopravy magistrátu. 

Poděkování za práci zaslouží i paní tajemnice JUDr. Ludmila Knotko-
vá, která se svojí právnickou profesí a velkou zkušeností v řídící práci je 
ženou na svém místě.  Poděkování patří i ostatním pracovníkům malé 
dubinské radnice, jako jsou vedoucí stavebního úřadu Ing. Jaroslav 
Mrázek, mimochodem, výborný znalec stavebního zákona, s referent-
kou stavebního úřadu Lenkou Hubertovou, vedoucí odboru dopravy 
Ing. Lenka Vacinová se svými podřízenými Miluší Pětiokou (život-
ní prostředí) a Ing. Monikou Šimůnkovou (doprava a komunikace), 
vedoucí ekonomického a sociálního odboru Ing. Irena Štěpánková 
a její pracovnice – správa daní a poplatků Alena Vladyková a Petra 
Lemberková, pokladní Milena Rajnetová a referentka sociálních věcí 
Mgr. Linda Dolná. Poděkování za zajišťování chodu úřadu zaslouží 
i Bc. Petra Gadlenová, Bc. Petr Farský, Zina Mejzlíková, a Jana 
Heřmanová. Městský obvod Dubina má na starosti i knihovnu (umís-

těná ve Zdravotním středisku Dubina) a zde bych chtěl poděkovat 
za práci se čtenáři Marcele Špačkové a Renatě Hrdličkové. Děkuji 
i pracovníkům pracovní čety, která zajišťuje úklid a jiné potřebné práce, 
často bez ohledu na počasí. 

Ve výše uvedeném odstavci jsem poděkoval jmenovitě všem pracovní-
kům úřadu městského obvodu Pardubice III (Dubina, Drážka, Slovany, 
Studánka, Židov). Podle mého názoru si poděkování za práci v uply-
nulém roce zaslouží. Nechtěl jsem se v žádném případě plést paní 
JUDr. Ludmile Knotkové do jejich kompetencí. Snad se na mně nebu-
de zlobit. Jistě i ona ohodnotí práci svých oveček. Moje poděkování je 
jmenovité, aby čtenář tohoto příspěvku také viděl, že se jedná o ne-
velký kolektiv úředníků, který je k dispozici více než 15 000 obyvatel 
našeho městského obvodu každý den v týdnu a to celkem 40 hodin 
týdně. Úředníků, kteří jsou velmi vstřícní a operativní. Jejich dopravním 
prostředkem po našem obvodu je jízdní kolo a tak problémy řeší rychle 
a přímo na místě. Málokteré okresní město má větší počet obyvatel než 
náš městský obvod. 

Všem obyvatelům našeho obvodu přeji příjemné vánoční svátky. Přeji 
všem hodně zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2011. Přeji si, aby-
chom všichni v Pardubicích místo slovních soubojů zaměřili svoji po-
zornost na Prahu, na hospodaření s vybranými penězi od našich oby-
vatel, na rozdělování a přerozdělování peněz, aby se do měst jako jsou 
Pardubice, vrátilo více peněz. Abychom se tak mohli zbavit pocitu, že 
se v Praze nějak divně hospodaří, že se peníze podivně ztrácejí a že se 
k nám dostává jenom to, co tzv. spadne pod stůl. Ten dojem v poslední 
době nemám jenom já. 

 Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta

cihlo@centrum.cz 
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ZáKLADní ŠKoLA DUBInA Vás ZVe nA:

Den otevřených dveří pro budoucí  prvňáčky 
a jejich rodiČe 

26.1. a 27.1. 2011 
   8:00 – 12:30 hodin  na pavilonu B-1.stupeň, 
12:30 – 16:00 hodin  na pavilonu B- školní družina,

Prohlídka areálu školy s výkladem začíná v tyto časy:  8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00 hodin  
– sraz účastníků prohlídky ve výše uvedený čas ve vestibulu pavilonu B.

 Budete mít možnost:
prohlédnout si prostory nově opravené školy,•	
vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí,•	
nahlédnout do vyučovacích hodin,•	
sledovat práci v družině, v kroužcích. •	

                                    Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
ředitelka školy



❑ ❑PřiStavení velkoobJemo-
vých konteJnerů v roce 2011

kam Se obrátit v těžké 
finanční Situaci?

stanoviště Den
přistavení Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště Pondělí 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 
39; 42; 45; 48; 51

Dubina – u lesa Úterý
11;  13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 
29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 
47; 49; 51

Dubina – Erno Košťála Úterý 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 
41; 44; 47; 50

Luční – hřiště Středa
11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 
29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 
47; 49; 51

Luční – stadion Pondělí
12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 
30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 
48; 50

Skrbkova – Lesní Úterý
10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 
28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 
46; 48; 50

Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47

Dašická 1755 
– 1769 vnitroblok Čtvrtek 14; 26; 38; 47

L. Matury 856 Středa 18; 23; 33; 41

Na Drážce u č.p. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova Středa 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude kontejner přive-

zen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nejdříve 

ve 13 hodin.

Na území MO III je v nynější době určeno 11 vhodných stanovišť k při-

stavení VOK. Celkem se ročně jedná o 136 jednotlivých přistavení 

kontejnerů AVIA nebo LIAZ v určených týdnech a různých pracovních 

dnech. Tato služba je fakturována na základě ujetých kilometrů, dále pak 

je přímo závislá na skládkovném za jednu tunu odpadu, v neposlední 

řadě se do konečné ceny započítává i přistavení (pronájem) velkoobje-

mového kontejneru.

Tuto službu je možno objednat i mimo navrhované pravidelné přista-

vování.

Objednatel souhlasí s umístěním VOK na výše uvedených místech  

a nebude zhotoviteli účtovat poplatek za zvláštní užívání veřejného 

prostranství.

V dnešní době, kdy si nikdo není jistý svým zaměstnáním, se může kdo-
koli z nás velice snadno ocitnout ve složité ekonomické situaci. Ačkoli 
je mnoho osob, které se finančně propadnou pod hranici životního mi-
nima vlastní vinou, jsou i tací, kteří se v takovéto situaci ocitnou na zá-
kladě nešťastných okolností. V případě, kdy Vám Vaše celkové sociální 
a majetkové poměry neumožňují uspokojit své základní životní potřeby, 
můžete zažádat o dávky státní sociální podpory na příslušném úřadu 
práce či o dávky pomoci v hmotné nouzi na sociálním oddělení pří-
slušného obecního úřadu či úřadu městského obvodu, a to v místě 
svého trvalého bydliště. 

Dávky státní sociální podpory:

 Přídavek na dítě•	  – bývá poskytován rodinám s dětmi a jeho výše 
se odvíjí od věku dítěte

 sociální příplatek•	  – pomáhá rodinám s nízkými příjmy a je vázán 
na péči o nezaopatřené dítě 

 Příspěvek na bydlení•	  – touto dávkou stát přispívá rodinám i jed-
notlivcům s nízkými příjmy, kteří jsou vlastníky nebo nájemníky bytu, 
kde mají hlášeno trvalé bydliště, jestliže 30 % jejich příjmů nestačí 
k pokrytí nákladů na bydlení

 Rodičovský příspěvek•	  – je určen pro rodiče, který po celý kalen-
dářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nej-
mladší v rodině

 •	 Porodné – jednorázově přispívá na náklady související s narozením 
dítěte, výše porodného činí 13 000,- Kč na každé narozené dítě

 Pohřebn•	 é – náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému 
dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a měla  
trvalý pobyt na území ČR, výše pohřebného činí v současnosti  
5 000,- Kč

Dávky pěstounské péče•	
  

Od ledna 2011 však dojde k určitým změnám v zákoně č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny by 
se měly dotknout především porodného a sociálního příplatku. O těch-
to změnách budete informováni v příštím vydání zpravodaje.

Dávky, které řeší pomoc v hmotné nouzi:

 Příspěvek na živobytí•	  – pomáhá osobě či rodině při nedosta-
tečném příjmu, jeho výše se odvíjí od částek životního (3 126,- Kč) 
a existenčního (2 020,- Kč) minima

 Doplatek na bydlení•	  – řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů 
na bydlení, je podmíněn formou bydlení a příspěvkem na bydlení ze 
státní sociální podpory

 Mimořádná okamžitá pomoc•	  – je nenárokovou dávkou, poskyto-
vanou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit

Na základě chystané novelizace zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, 
by mělo v roce 2011 dojít k několika změnám, o kterých budete blíže 
informováni v příštím vydání zpravodaje.

Mgr. Linda Dolná
referent sociálních věcí

❑ ❑ 
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míStní PoPlatek Za ProvoZ SyStému Shromažďování, Sběru, 
PřePravy, tříDění, využívání a oDStraňování  
komunálních oDPaDů (tko)

vyhoDnocení Soutěže 
„o neJkráSněJší  květinovou výZDobu“

❑

❑

Splatnost tohoto poplatku za rok 2010 byla do 30. 4. 2010. Jako kaž-
doročně byly rozeslány složenky, aby připomněly občanům povinnost 
tento poplatek uhradit. 

Správkyně poplatku v současné době rozesílá výzvy k úhradě těm po-
platníkům, kteří dosud neuhradili tento poplatek. Zároveň má správky-
ně možnost v dalších krocích provést navýšení až do výše trojnásobku 
neuhrazeného poplatku, který je již po splatnosti. 

Posledním krokem k vymožení poplatku je exekuce, ke které již bohužel 
v mnoha případech muselo být přikročeno. Poplatník – dlužník, který 

nechá situaci dojít až do této fáze se nevyhne uhrazení nejen poplatku, 
případného navýšení, ale i značně vysokých exekučních nákladů.

Od 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový 
řád a zároveň také zákon 280/2009 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím daňového řádu. Tato nová nařízení ještě zpřísní 
postup vymáhání.

neváhejte proto a využijte zbývajícího času v letošním roce pro 
uhrazení případných nedoplatků.

Alena Vladyková
správce poplatků

2. místo paní Věra Holcmanová, ul. Erno Košťála 1014, Pardubice

Stejně jako v loňském roce i letos měla humanitní komise Rady městského obvodu Pardubice III možnost posoudit fotografie s květinovou výzdo-
bou přihlášené do druhého ročníku soutěže. Ze všech zaslaných fotografií s květinovou výzdobou členové komise vybrali čtyři nejlepší a udělili 
jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo.

V říjnu byla vítězům předána poukázka na odběr zboží ve vybraném zahradnictví našeho obvodu.

Pořadí v soutěži:

1. místo paní Milada Kočárková, ul. Bartoňova 849, Pardubice

Všem účastníkům soutěže děkujeme za snahu zkrášlovat prostředí, ve kterém všichni žijeme, a výhercům blahopřejeme. Těšíme se na fotografie 
vašich květinových výzdob v příštím roce.

Ing. Irena Štěpánková 
tajemník humanitní komise

2. místo paní Jana Pospíšilová, ul. V Zátiší 1060, Pardubice

3. místo paní Marie Matoušková, ul. Erno Košťála 1016, Pardubice

❑ ❑ 
❑ ❑prosinec 2010Dubina ❑ Drážka ❑ Hůrka ❑ Studánka ❑ Slovany
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❑ Stavební Zákon Jako návoD (6) 

Výměna bytového jádra
V souvislosti s množstvím dotazů ke stavebním úpravám v bytových do-
mech uvádím podrobnější vysvětlení k výměně bytového jádra. 
Výměna bytového jádra je změnou stavby - stavební úpravou ve smyslu 
§ 2 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“).  
Stavební úpravy nevyžadují územní souhlas, ani územní rozhodnutí. 
Takové stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, 
nemění se vzhled stavby ani způsob užívání a jejich provedení nemůže 
ovlivnit požární bezpečnost stavby, nevyžadují dále ani stavební povo-
lení, ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Na základě ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona je ovšem staveb-
ník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, a to i u staveb, 
které nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
V případě standardní výměny bytového jádra (náhrada „umakartového“ 
jádra za nové, zpravidla zděné z porobetonových tvárnic, případně pro-
vedené ze sádrokartonové konstrukce, při zachování půdorysného roz-
sahu i umístění, a bez zásahu do šachty se svislými instalacemi – „stou-
pačkami“) je zpravidla pro posouzení navrhované úpravy rozhodující, 
zda dojde k zásahu do nosných konstrukcí, či ne. Dotčenou nosnou 
konstrukcí je v tomto případě vodorovná nosná konstrukce stropu pod-
laží pod předmětným jádrem, přičemž za zásah do nosné konstrukce 
se považuje i její přitížení. V praxi stavebních úřadů je za zásah do nos-
né konstrukce, na základě kterého je vyžadováno projednání staveb-
ní úpravy se stavebním úřadem, takové přitížení, které vyvolá nutnost 
provedení stavebně technických opatření na nosné konstrukci. Je tedy 
zřejmé, že základním předpokladem pro řádnou přípravu stavby (a tedy 
splnění jedné ze zákonem stanovených povinností stavebníka) je sta-
tické posouzení navrhované stavební úpravy ve vztahu k zatěžované 
konstrukci, a to v každém jednotlivém případě, v konkrétních daných 
podmínkách. Statické posouzení navrhované stavby, jako části doku-
mentace pro provedení stavby je dle ustanovení § 158 odst. 1 staveb-
ního zákona vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou vykonávat 
pouze osoby, oprávněné podle zvláštního předpisu (zákon č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolá-
ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 
znění). Pokud tedy ze závěrů odborného statického posouzení vyplývá, 
že nedojde k zásahu do nosné konstrukce, stavební úprava nevyžadu-
je stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud k zásahu 
do nosné konstrukce dojde, provedení stavby bude podmíněno vydá-
ním stavebního povolení.
V každém případě je stavebník mimo jiné dále povinen dbát na ochra-
nu života a zdraví osob, ochranu majetku a šetrnost k sousedství (§ 152 
odst. 1 stavebního zákona). Dále dle ustanovení § 156 odst. 1 stavební-
ho zákona mohou být pro stavby navrženy a použity jen takové výrobky, 
materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splní i požadavky na mechanic-
kou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu 
proti hluku.

Pokud výměna bytového jádra v daném konkrétním případě nevyža-
duje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, může tuto sta-
vební úpravu provést sám pro sebe stavebník, ovšem je povinen za-
jistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (§ 160 odst. 4 
stavebního zákona). Odborné vedení stavby je opět dle ustanovení § 
158 odst. 1 stavebního zákona vybranou činností ve výstavbě, kterou 
mohou vykonávat pouze osoby oprávněné podle zvláštního předpisu  
(zákon č. 360/1992 Sb.).
Jestliže výměna bytového jádra bude vyžadovat stavební povolení, ne-
může ji provést stavebník svépomocí, tuto stavbu může provádět jako 
zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné provádění stavby stavbyvedoucím (§ 160 odst. 1 stavebního 
zákona).
Před zahájením užívání nového bytového jádra je stavebník povinen za-
jistit provedení příslušných revizí (elektro, plyn, ...) a zkoušek (vodovod, 
odpady, ...).
Lze tedy shrnout, že pro uskutečnění záměru výměny bytového jádra 
je nezbytně nutné:
1)  statické posouzení záměru, zpracované oprávněnou osobou 

(tato povinnost je dána ustanoveními § 152 stavebního zákona – 
povinnost řádné přípravy stavby, a § 156 stavebního zákona – pro 
stavební úpravu mohou být použity pouze takové konstrukce, které 
neohrozí mechanickou odolnost a stabilitu stavby)

2)  stavební povolení v případě, že dojde k zásahu do nosné konstrukce 
3)  provádění stavby za odborného vedení stavbyvedoucím 

– osobou oprávněnou podle zvláštního předpisu (§ 160 odst. 1 
a odst. 4 stavebního zákona)

4)  provedení příslušných revizí a zkoušek před započetím užívání 
stavby 

Všechny tyto a další povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a pro-
vádění staveb jsou podrobně uvedeny v §§ 152 – 157 stavebního záko-
na a je nutné mít na zřeteli, že jsou to povinnosti dané zákonem, tedy 
stavebník je povinen tyto povinnosti plnit, ať už jeho záměr projednání 
se stavebním úřadem vyžaduje, či ne.
Další otázkou, na kterou si musí každý stavebník již při přípravě svého 
záměru odpovědět, je otázka vlastnictví bytového domu. Je nutné si 
uvědomit, že např. nosné konstrukce a stoupací potrubí instalací jsou 
společné části domu a nejsou výlučným vlastnictvím vlastníka bytové 
jednotky, i když se uvnitř bytu nacházejí. Na otázku vlastnictví nelze 
použít univerzální odpověď a je nutné ji posoudit v každém jednotli-
vém případě. Jinak je to u domu v družstevním vlastnictví, jinak v domě 
vlastníků bytových jednotek, jinak v případě kombinace vlastnických 
vztahů v jednom domě. Je rozdíl mezi vlastnictvím bytového domu 
(včetně společných částí a pozemku) a vlastnictvím bytu. V tomto smě-
ru je nezbytně nutné, aby vlastník, či stavebník v prvé řadě beze zbytku 
respektoval příslušná ustanovení dalších zákonů, zejména pak zákona 
č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění a zákona č. 
40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění. 

                    Ing. Jaroslav Mrázek, vedoucí stavebního úřadu

❑ ❑ 
❑ ❑ prosinec 2010 Dubina ❑ Drážka ❑ Hůrka ❑ Studánka ❑ Slovany

Základní škola Pardubice – studánka
zve rodiče, budoucí prvňáčky, bývalé žáky a všechny další příznivce naší školy 

na

Den otevřených Dveří
Dne 12. a 19. leDna 2011 

12. ledna od 9,00 do 12,00 hodin můžete zhlédnout práci ve vyučovacích hodinách,
19. ledna od 14,00 do 16,30 hodin budou připraveny výstavky prací žáků, prohlídka školy a práce zájmových kroužků.

Prohlídka školy začne vždy v celou hodinu: 12. ledna v 9, 10 a 11 hodin, 19. ledna ve 14, 15 a 16 hodin u vchodu do hlavní budovy.

Bližší informace o škole zjistíte na http://www.zs-studanka.cz/, případně na telefonu 466 651 602.

                Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy
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❑ ❑informace k výběru míStního 
PoPlatku Ze PSů

Jak Si veDe naše knihovna

Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má trvalý 
pobyt v územním obvodu statutárního  města Pardubice. Poplatník je 
povinen splnit ohlašovací povinnost nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy 
pes dovrší stáří tří měsíců anebo ode dne, kdy poplatník začne držet 
psa staršího. Ohlašovací povinnost mají i poplatníci, kteří jsou od tohoto 
poplatku osvobozeni. 

Výše místního poplatku pro rok 2011 zůstává ve stejné výši, 
tedy:

 •	 200,-  Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel žije v rodinném domě, 
za každého dalšího psa drženého současně 300,- Kč/rok 

 •	 1 200,-  Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel žije v panelovém 
či bytovém domě, za každého dalšího psa drženého současně  
1 500,- Kč/rok

 •	 200,-  Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel pobírá invalidní, sta-
robní, vdovský /vdovecký  nebo sirotčí důchod, který je jeho jediným  
zdrojem příjmů (nebo soubežně pobírá dva z těchto důchodů, které 
jsou jeho jediným zdrojem příjmů).  Za každého dalšího psa držené-
ho současně je sazba 300,- Kč/rok.

Poplatek lze hradit složenkou na poště, hotově na pokladně MO III Du-
bina či bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu a VS). 
Při platbě bankovním převodem je nutné pro řádné a bezchybné přiřa-
zení platby uvést VS ve správném tvaru tak, jak je uveden na složence.

Platbu v hotovosti na pokladně Mo III, Jana Zajíce 983 můžete pro-
vést v těchto časech:

Po + St    8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
Út + Čt    8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30 hodin
Pá    8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 hodin

Pro lepší a rychlejší vyřízení je dobré přinést složenku/y s sebou, ty bu-
dou distribuovány do domácností, jako již každoročně, v průběhu mě-
síce ledna a února 2011.

Držitel psa má ale i další povinnosti. Jednou z nich je zajistit, aby pes 
na veřejném prostranství nosil evidenční známku psa. Tato povinnost 
vyplývá z Obecně závazné vyhlášky č. 13/2004 o místním poplatku ze 
psů. Dle této vyhlášky je zakázáno volné pobíhání psů na veřejném pro-
stranství, vyjma prostor vymezených pro volné pobíhání psů. Dále je 
zakázáno umožnění vstupu psa na plochy dětských hřišť a sportovišť. 

V územním obvodu Pardubice III jsou tři lokality určené pro vol-
né pobíhání psů a to: 

 křižovatka ul. Blahoutova a Na Drážce před objektem řadových ga- Q
ráží, 
Jana Zajíce za parkovištěm marketu Penny,  Q
mezi objektem věznice a ul. Na Drážce poblíž kruhového objezdu. Q

stále ještě dnes není samozřejmostí, že držitelé psů dbají na do-
držování úklidu psích exkrementů a neznečisťují takto veřejná 
prostranství. Opětovně upozorňujeme na to, že zanedbáním této 
povinnosti se držitel psa dopouští přestupku a vystavuje se finanční-
mu postihu. Městská policie dohlíží na dodržování této povinnosti a je 
v tomto ohledu nekompromisní. 

Petra Lemberková
správce poplatků
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Mami, jdu si hrát do knihovny! Mnohé rodiče již tato věta nepřekva-
pí. V Knihovně městského obvodu Pardubice III totiž opravdu najdete 
množství těch nejnovějších, ale i tradičních stolních her. Poslední no-
vinkou ve fondu her je Hello Kitty, Lego Duplo, Hexeto, Az kvíz, Blokus, 
Továrník, Vysoké napětí a mnoho dalších, nevyjímaje klasické Člověče 
nezlob se. Chcete si zahrát? Hráčská registrace na rok činí 40,- Kč a při-
hlásit se mohou hráči bez omezení věku.

Naše knihovna je zařazena do národního programu Veřejné informační 
služby a nabízí občanům vyhledávání informací na internetu zdarma. 
Uživatelé knihovny mají možnost tisku informací za poplatek.

Které knihy se za uplynulý rok 2010 nejvíce půjčovaly? Mezi nejpůjčo-
vanější tituly pro dospělé čtenáře patří: Nataša od autorky Táni Keleové-
Vasilkové, Přítulný zajíček od Magdy Váňové, Román pro Muže od Mi-
chala Viewegha a všechny tituly od amerického autora Dana Browna. 

Nejpůjčovanějším periodikem pro dospělé je Svět motorů, Týden a Ma-
rianne Bydlení.

Nejpůjčovanějšími knihami pro mládež je autor Thomas Brezina a jeho 
knihy z edice Klubu tygrů a Klubu záhad, spisovatelka Lenka Lanczová 
se svými knihami pro dospívající dívky.

Nejpůjčovanějším časopisem pro mládež je již tradičně Čtyřlístek a Bra-
vo Girl.

Ze společenských her vede: Hádej kdo? Extra, Monopoly Banking a Cink 
Junior.

V knihovně se také pravidelně věnujeme dětem ze základních a ma-
teřských škol. Pořádáme výchovné besedy a akce pro mládež. Poslední 
aktivitou Knihovny MO Pardubice III byla soutěž Comiks Strip. Se svými 
výtvarnými díly v podobě minikomiksů se soutěže zúčastnili žáci ze ZŠ 
Dubina, ZŠ Ohrazenice a ZŠ Spořilov. Vítězné 4.B třídě ze Základní školy 
Spořilov gratulujeme!

Těšíme se na Vás již na rok nové adrese: Lidmily Malé 656, 530 12 
Pardubice. K dispozici jsme i na telefonu: 466 264 313 nebo mobilu: 
731 198 161. 

Bc. Petra Gadlenová
vedoucí knihovny

Výpůjční doba:

PO   13:00 - 18:00                                                                                                                                           

ÚT        zavřeno

ST    10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

ČT    10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 

PÁ   10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Pozn.: 31. 12. 2010 bude zavřeno.    



Duchové a StrašiDla 
ve StuDánce 

Práce Dětí Ze Zš Dubina

❑
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Již druhým rokem proběhla v areálu Základní školy Pardubice – Stu-
dánka akce „Strašidla a duchové“.  Každý malý návštěvník akce obdržel 
svítící tyčinku a záznamovou kartičku a vydal se na strašidelnou stezku, 
kde plnil různé úkoly: Prolézal začarovanou bednou, házel do dálky koš-
tětem, bojoval se strašidly, účastnil se slalomu na koštěti, poznával hlasy 
strašidel či ochutnával „strašidelné bejlí“. Sladkou odměnou za splnění 
úkolů bylo lízátko a upomínkou na zážitky pamětní list. 

Návštěvníků v maskách i bez masek přišlo tak velké množství, že byli 
pořadatelé trochu zaskočeni. Ale doufejme, že se všichni dobře bavili.

Poděkování patří MO Pardubice III za finanční podporu akce a pracov-
níkům i žákům školy za její organizaci.

Mgr. Ivana Nejedlá
ředitelka školy

Zima už je za dveřmi a co u ní nesmí chybět je i její královna paní Zima. 
Je to mladá krásná paní, co se ráda projíždí na saních. 
S dětmi si též ráda hraje na schovávanou i na koulovanou. Staví s nimi 
sněhuláky.
Její kamarádi mráz a sníh s ní po boku vše dělají. Sníh zasypal celé kraje 
a mráz zmrazil všechny světnice.
Paní Zima má bílé vlasy, modré oči a modré rty. Má také dlouhý bělo-
modrý plášť, je tak ledový že když se ho někdo zlý dotkne tak ho zmrazí, 
ale na hodné lidi je velmi milá a hodná. Má velikou moc.   Může buď vše 
nechat zmrznout, nebo zasněžit. 
Můžeme jí poděkovat za to, že je tak milá a nadělí nám každou zimu 
tolik sněhu.

Michaela Pejzlová 8. A
ZŠ Dubina

Malinká hvězdička na nebi svítí,
Vánoční stromeček v pokoji stojí.
Maminka vezme si stříbrné šaty,
Úsměv se v pokoji šíří jak loni.
Na stole jmelí krásně se třpytí,
Jak velký drahokam lidského žití. 

Tereza Bačinová  6.A
ZŠ Dubina

Na stromečku svítí hvězda,
Třpytí se jak drahokam. Je to symbol štěstí, světla,
Přijď, Ježíšku, k nám.
Koledy tu kolem znějí,
Nikde žádný zpěv a hněv.
Pohoda a píle, jmelí,
Jen vánoční úsměv.

Karolína Hovorková 6.A
ZŠ Dubina

U vánočních stromků, je slyšet zvuk zvonků. 
Zářivý sníh jako drahokam cinkání zlatým bim bam bam...
Stromy voní, zvony zvoní.
Štědrý večer na dveře klepe, kapr na prkýnku po dechu lape.
Cukroví ubývá, čas ubíhá.
Vůně Vánoc voní, zlaté zvony zvoní.

Třpytí se ti ve vlasech bílá hvězda vánoční,
Tvoje oči rozzáří drahokamy půlnoční.
Ve sněhu se stromy ztrácí, koule koulí sněhuláci.
Duch Vánoc k nám přichází...

VZ
ZŠ Dubina

❑ informace o inveStičních 
akcích na ÚZemí měStSkého 
obvoDu ParDubice iii

V září byla dokončena akce s názvem „oplocení a úpravy stávající-
ho dětského hřiště ve vnitrobloku za čp. 1564 a čp. 1561 – 1563 
v ulici na Drážce, Pardubice + oprava stávajícího chodníku“ 
a v listopadu akce „Rekonstrukce přístupových chodníků u čp. 
1546-1548 v ulici Bezdíčkova, Pardubice“ a „Rozšíření parkoviš-
tě v ulici Bezdíčkova“.
Na stávajícím přechodu pro chodce u křižovatky ulic Dašická 
a spojilská bude provedena bezpečnostní úprava formou dělícího os-
trůvku. Ostrůvek bude proveden v ose komunikace. Tím dojde k zvýšení 
bezpečnosti chodců.
Na zastávce MHD Slovany, točna a na zastávce MHD Dubina, penzion 
byly osazeny přístřešky pro cestující. 
V současné době je dokončena projektová dokumentace pro stavební 
řízení s názvem „stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční 
a Dašická v Pardubicích“, která řeší rozšíření stávajícího parkoviště 
ze současných 26 parkovacích stání na cílových 63 parkovacích stání, 
rovněž je navržena úprava vjezdu do parkoviště, a to jeho odsunutím 
od křižovatky ulic Luční a Dašická. Dále jsou navrženy nové plochy pro 
umístění kontejnerů. Po vydání stavebního povolení bude realizace této 
akce záležet na finančních prostředcích pro příští rok. 
Ještě v letošním roce bychom chtěli zadat zpracování projektové do-
kumentace na opravu chodníků v části studánka a slovany, 
konkrétně v ulicích spojilská, část Raabova, Hraniční, na Kopci 
a část Pod Lipami. Vzhledem k tomu, že některé pozemky pod chod-
níky jsou ve vlastnictví osob, které již zemřely a tyto pozemky nebyly 
zahrnuty do dědického řízení, bude zpracována dokumentace pro 
stavební řízení a povolení vydáno formou veřejné vyhlášky. Realizaci 
bychom chtěli zahájit v roce 2011, podle finančních možností zřejmě 
postupně na etapy.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP
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Ani Pardubice se v minulosti nevyhnuly návštěvě známé osobnosti ja-
kou byl Jára Cimrman. Podle poznatků získaných z archivů navštívil Jára 
Cimrman Pardubice v době, kdy mu mohlo být asi 30 let. Pohyboval se 
v severovýchodním okolí Pardubic, v místech, kde se nachází dubin-
ský les. Jára Cimrman se pokoušel v potoce, který protéká dubinským 
lesem, rýžovat zlato. Tyto pokusy činil několik měsíců. Podle tradované-
ho vyprávění místních obyvatel přespával v hájence na konci lesa, kde 
po večerech pracoval na svých dalších vynálezech. Vzhledem k tomu, 
že na konci jara potok vyschnul, přerušil Jára Cimrman svoje pokusy 
s rýžováním, uložil prý svoje nářadí k rýžování pod keř v lese a odešel 
do obce Spojil. Naposledy byl spatřen, jak odchází ze spojilské, dnes již 
neexistující hospody. Zde stopa končí. Podle námi získaných informací 
se uvažuje, že bude v dubinském lese v příštích letech prováděn arche-
ologický průzkum s cílem najít zbytky cimrmanova nářadí. V blízkosti 
nalezíště  by potom mohl vzniknout památník Járy Cimrmana. 



evroPSký ProJekt 
na Zš Dubina ÚSPěšně končí

❑

Základní škola Dubina v tomto období realizuje závěrečné aktivity 
úspěšného projektu Inovativní výuka s využitím ICT (výpočetní tech-
niky) na II. stupni základní školy. Hlavním cílem tohoto projektu bylo 
vytvoření inovativních výukových modulů (výukových programů) pro 
II. stupeň se zaměřením na zvýšení úrovně výuky matematiky, českého 
jazyka, zeměpisu a fyziky s využitím interaktivní tabule. 

Projekt byl zahájen v lednu 2009 sestavením realizačního týmu. Tento 
tým v průběhu dvou let vytvářel podnětné a tvůrčí výukové moduly, 
které v rámci výuky budou stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat 
méně nadané  a podporovat nejslabší žáky. Vytvořené moduly budou 
také podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k ře-
šení problémů. V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 100 modulů. 
V matematice bylo vytvořeno 40 modulů, ve fyzice, v zeměpisu a v čes-
kém jazyce bylo vytvořeno 20 modulů. Do 15 modulů byla začleněna 
komponenta životního prostředí (ekologická výchova).

Nedílnou součástí realizace projektu byla opakovaná prezentace a pi-
lotní ověřování výukových modulů. V rámci dnů otevřených dveří byly 
představeny vytvořené výukové moduly pedagogickým pracovníkům, 
žákům, rodičům i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. V průběhu 
prezentace se účastníci seznamovali s výukovými moduly, diskutovali  
o přínosu využití modulů při výuce. Tvůrci modulů -  metodici objasňo-
vali práci s jednotlivými moduly, vysvětlovali metodiku práce s moduly 
a odpovídali na otázky. Prezentace se setkala s příznivými ohlasy. Mo-
duly byly hodnoceny jako velmi zajímavý prvek výuky, který vyučovací 
hodinu zpestří a svým obsahem bude žáky motivovat. Účastníci pre-
zentace oceňovali především to, že učivo je touto formou výuky žákům 
zprostředkováno názorněji a zajímavěji. Velmi kladně bylo hodnoceno 
i grafické a výtvarné zpracování modulů, doplnění učiva obrázky, foto-
grafiemi, grafy i internetovými odkazy. 

Moduly vytvořené v rámci tohoto projektu budou dostupné i pro žáky 
a pedagogické pracovníky ostatních škol, neboť postupně budou 
umisťovány na webové stránky projektu, které jsou součástí webových 
stránek školy www.zsdubina.cz. 

Na závěr projektu budou vydány propagační materiály o průběhu re-
alizace projektu.

Celý realizační tým odvedl vynikající práci při tvorbě modulů, které bu-
dou  prakticky využitelné při výuce.

      Mgr. Bc. Ludmila Kozáková

                                                                              manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky.


