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Zpráva starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu 
městského obvodu Pardubice I 
 

Vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté, 

 
dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti RMO a o činnosti své od 13. jednání ZMO, 
tedy od 21. 4. 2021.  
RMO v tomto období zasedala třikrát a mimo jiné se zabývala níže uvedenými záležitostmi. 
 

Výběr z 53. schůze RMO Pce I dne 3. 5. 2021 
 

Vyjádření k PD stavby „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“  
(J. F., Palackého třída 2548, Pardubice (staženo - doložit vyjádření OHA MmP). 
 

Schválení dodatku Smlouvy o poskytování služeb (RMO Pce I schválila dodatek ke smlouvě 
se společností Služby města Pardubice - likvidace odpadu dle kategorie). 
 

Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu Pardubice I 
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - umístění prodejního zařízení 
na Pernštýnském náměstí (RMO Pce I nepřijala usnesení). 
 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby 
„INS_FTTH_CZ_1858_50612_Pardubice_teplovod_Zelené_Předměstí“  
(RMO Pce I staženo), * navazující RMO Pce I ze dne 14. 6. 2021 
 
 

Výběr z 54. schůze RMO Pce I dne 24. 5 2021 
 

Stanovisko RMO Pardubice I k dokumentu ze dne 19.5.2021 – Nesouhlas všech vlastníků, 
zástupců vlastníků sousedních nemovitostí se zástavbou na pozemku p. č. 864/68 k. ú. 
Pardubice v části vnitrobloku mezi ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická a Bezdíčkova – 
host: Ing. arch. Milan Košař (RMO Pce I vzala informaci Ing. arch. Košaře na vědomí s tím, 
že problém bude řešit KUA města). 

* Dodatek k danému bodu bude předložen zastupitelům na stůl. 

Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku - (RMO Pce I  
odsouhlasila návrh novely vyhlášky statutárního města Pardubic). 
 

Vyjádření k PD stavby „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“ - (RMO Pce I 
- nepřijato). 
 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Novostavba 
bytového domu Sakařova I, Pardubice“ - (staženo, doložit vyjádření OHA MmP a KUA RmP). 

Vyjádření k PD stavby „SYKORA HOME PARDUBICE“ – (staženo, doplnit žádost o dokumenty: 
zákres do fotografie v tomto území, vizualizace). 

Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborného poradenství – (RMO Pce I  
rozhodla o vedení účetnictví a poskytování odborného poradenství na dobu určitou jednoho 
roku).  
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Rozhodnutí o zadání zakázky malého rozsahu – Údržba živých plotů – (RMO PCE I  
rozhodla, dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném 
znění, o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Údržba živých plotů na území MO I.“  
 

Informativní zpráva – vyjádření OŽP MmP přemístění 3 ks kontejnerů na separovaný sběr 
(papír, sklo, plasty) na chodník vedle č. p. 1073 Wintrova a vybudování kontejnerového stání 
– (starostka bude jednat s vedoucím odboru životního prostředí MmP v této záležitosti). 

 

Výběr z 55. schůze Rady městského obvodu Pardubice I dne 14. 6. 2021 
 

Předseda spolku „Za přírodní Park Na Špici“ Miloš Holeček požádal starostku městského 
obvodu o možnost vystoupení na schůzi RMO Pardubice I dne 14. 6. 2021. 
(RMO Pce I odsouhlasila vystoupení k podání spolku Za přírodní Park Na Špici (10 min). 
Vystoupili zástupci spolku – M. Holeček; P. Richtr (rezident); A. Popov). RMO Pardubice I  
a) vzala na vědomí podání předsedy spolku o možnost vystoupení na schůzi RMO Pce I dne 
14. 6. 2021.  
b) uložila předat podání p. M. Holečka vedoucímu kanceláře primátora R. Jelínkovi k dalšímu 
šetření. 
 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Novostavba 
bytového domu Sakařova I, Pardubice“ 
(RMO Pce I neměla připomínek k PD pro společné územní a stavební řízení na pozemku 865/6, 
za předpokladu splnění podmínky výšky budovy maximálně 3 nadzemní podlaží). 
 

Vyjádření k PD pro územní řízení stavby „INS_FTTH_CZ_1858_ 
50612_Pardubice_teplovod_Zelené_Předměstí“, (RMO Pce I nedoporučujeme vydat souhlas 
obce s vydáním územního rozhodnutí).  
Zdůvodnění: RMO požaduje rozdělení dokumentace včetně textové části dle indikativního 
harmonogramu realizace zemních prací. 
 

Aktivity starostky se součinností zaměstnanců ÚMO 
Duben: 

1. jednání se zastupitelem M. Drenkem - ve věci stavu komunikace Na Ležánkách a dalších 
záležitostech v Parku Na Špici, 

2. jednání s pardubickým výtvarníkem J. Procházkou – autorství na díle Alva Hainy 
v Bubeníkových sadech, jednání s vedoucím kultury Karasem a s p. Zigmundovou – 
v procesu, 

3. jednání se členy Spolku Za přírodní park Na Špici (M. Holeček + rezidenti), 

4. jednání s p. Lochrovou – kulturní akce „Hurá na prázdniny“ v Bubeníkových sadech, 
organizování celé akce – logistika, 

5. jednání se zastupitelkou I. Dolečkovou, ve věci vnitřních záležitostí ÚMO, 

6. KVV online, oceňování žáků a studentů - zmapování, stanovení kritérií, stanovení 
odměn, hlasování, 

7. jednání s p. P. Vašíčkem – nabídka parkování pro ÚMO…, 

8. jednání s V. Jirsou – stojany na kola na území MO Pce I, téma: pasportizace, 
údržba/opravy, spolupráce při dalším osazování, 

9. organizování promenádních koncertů v Bubeníkových sadech (organizace, logistika, 
nově OSA – repertoár, parkování pro hudebníky je v procesu → sklopná značka, 
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jednání s MP…), 
10. jednání se zastupitelem F. Sedlákem, textová část dopisu do Německa, 

11. z pozice starostky poslání dopisu a e-mailů investorům do Německa – zamezení 

pokácení 160 let starého jasanu na území našeho obvodu, 

12. jednání se zastupitelem města M. Slanařem – instalace 4 pítek, zhotovitel Služby města 

Pbic: na třídě Míru, na Masarykově náměstí, u Enteria areny a u vchodu do zámku, 

13. informace od vedoucí ODŽP, řešení uzavírky podjezdu v ul. U Trojice - rozhodnutí 
o uzavírce místní komunikace vedoucí do podjezdu, bude vydávat ODŽP ÚMO I, 
objízdná trasa se bude nacházet zejména na území MO Pce VI a na území MO Pce I, 
částečně i na území MO Pce VI, přibližně od 1. 6. 2021 dojde k uzavření podjezdu, 
předpoklad ukončení uzavírky je říjen, prosinec 2021, důvodem uzavírky je 
„Modernizace železničního uzlu“,  
závěr: 

 nutnost posouzení předloženého návrhu objízdné trasy dopravním 
odborníkem na místě za účasti zástupců obou úřadů (třetí úřad byl informován)  

 konkrétní podmínky provozu na objízdné trase - § 24, odst. 6 zákona o PK) 
budou stanoveny příslušnými vlastníky MK (pasportizace, úprava stávajícího 
povrchu MK – odstranění panelů s náhradou živičného povrchu v min. stávající 
šířce MK v celém úseku podél železniční trati, oprava krajnic. 

 

Květen: 
1. jednání s p. J. Chaloupkou, na téma umístění Z-BOXŮ, doporučeno jednání s OHA 

s panem Reiským o místech možného umístění 6 boxů, 

2. výsadba Cedru himalájského na náměstí Čs. legií, 

3. jednání s Ing. arch. Košařem o výstavbě v ulicích Sakařova, Sezemická, Bezdíčkova – 

pozvání na RMO, 

4. jednání Komise pro pozemky a reklamu, 

5. jednání s p. Bakajsou a občany na téma: Petice ohledně zvýšení komfortu dopravy 

v oblasti U Kostelíčka a nejbližším okolí. Je zpracovaná studie, která má 3 části 

samostatných úseků a jejich řešení: 

 přecházení u prodejny u Kubíka přes ulici Štrossova, které si vyžádá stavební  

     úpravy spojené s vybudováním ochranného stavebního ostrůvku 

 omezení parkování v blízkosti křižovatky s ul. Sakařova – osazení dopravními   

značkami 

 nová BUS zastávka u kostela ve směru centrum, nové řešení stavební úpravy 

nástupiště po pravé straně, 

6. 53. schůze RMO + 54. schůze RMO, 

7. jednání s vedením města Pardubic - koncepce MO, 

8. jednání u senátorky M. Horské, plán akcí senátorky a školy Svítání, kterých se jako 

starostka zúčastním, 

9. podnět občanky – nepořádek ze střechy a požadavek na opravu fasády v Kostelní ulici 

134 (úklid proveden a podnět na stav fasády předán majiteli objektu včetně úklidu 

povrchu střechy), 
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10. jednání se zastupitelkou I. Dolečkovou, osobní pohled na předchozí zprávy o činnosti 

starostky, 

11. jednání s náměstkem J. Nadrchalem (problematika přemnožení nutrií – instalace 

informativních cedulí, nevhodné krmení kachen…), 

12. účast na jednání KUA, starostka jako host, 

13. webinář „Na slovíčko s Jiřím Svobodou – Generální ředitel Správy železnic“ – 

o aktuálním stavu železničních staveb v PK, uzel Pardubice (osobní a nákladní doprava), 

dochází k úpravě železničního koridoru Ústí nad Orlicí, Choceň a Brandýs nad Orlicí tak, 

aby se mohla zvýšit rychlost na tomto úseku až na 200 km/hod. a v Pcích se toho využilo 

k rekonstrukci jak trati, nástupišť hlavního nádraží, zastávky Pardubičky (nemocnice) 

a ve hře je možná zastávka Pardubice centrum (nad podchodem ul. Rokycanova 

a Sladkovského), 

14. kladení věnců u památníku na Zborovském náměstí a u Tyršových sadů – 

u příležitosti 76. výročí osvobození Československa, 

15. Komise pro pozemky a reklamu, 

16. Iniciativa k OŽP MmP - odvoz kontejnerů z Bělobranského náměstí,  

17. jednání se zastupitelem Dr. Kotykem – článek do zpravodaje (vzpomínka 500 let 

od úmrtí Viléma z Pernštejna), obelisk na nábřeží Závodu míru…, 

18. jednání s p. V. Škodou – MP, účast předsedů SVJ (Dašická 1186, 1187, 1183) p. Bubáka, 

p. Hoška – jízda mládeže na skateboardech – ničení mobiliáře, vytrhávání zarážek 

z kontejnerového stání, hlučnost – pravidelná kontrola MP na místě, 

19. Den dopravy (J. Kašpar) – položení kytice za MO Pce I na městském hřbitově, 

20. webinář – Vodní projekty pro PK, „Na slovíčko s…“ Lubomírem Fojtů z ředitelství 

vodních cest, vodní doprava, pro kterou je klíčové splavnění Labe, PK - je součástí 

transevropských sítí pro významné vodní cesty. Nové řešení Natura 2000: prodloužení 

splavnosti do Pbic z Chvaletic, plavební komora u Přelouče, přístav v Pardubicích, 

modernizace plavebního stupně - Srnojedy, most mezi Valy a Mělicemi již realizován = 

celkem velkých 5 projektů), 

21. jednání se Službami města Pardubic a. s. – oficiální žádost o osazení misek na sloupech 

veřejného osvětlení: řed. Kopecký, p. Šanda a p. Ryšán (povolení), 

22. jednání s náměstkem Kvašem – kamerový systém v centru města, 

23. osobní jednání s podnikateli na Pernštýnském náměstí – adopce sloupů, spolupráce 

s p. Marešovou – výsadba, vyjednání zálivky naší pracovní četou (hnojení, 2x týdně 

zálivka…), 

24. jednání s řed. MP – akce v Bubeníkových sadech, 

25. jednání se zastupitelem J. Lejhancem – podnět pylony na třídě Míru…, spolupráce se 

Službami města Pbic a. s., 

26. jednání s p. Bittnerem – možnost dotací pro MO Pce I, situace chodníků 

v ul. Ve Lhotkách…, 

27. účast při otevření komunitní zahrady na Masarykově náměstí, 

28. položení kytice k obelisku v parčíku na sídlišti Závodu míru za MO Pce I (Dr. Kotyk, 
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J. Linhart, p. Středa, řed. školy F. Němec a příbuzná po obětech náletu), 

29. jednání s p. Macalou - kontejnery v Sakařově ul. - v řešení, 

30. jednání s p. Čáněm – kameny zmizelých – letos položení 16 kamenů na 4 místech 

obvodu (ul. Karla IV, Pernštýnské nám. – 2 místa, ul. Polská), 

31. jednání se zastupitelem M. Slanařem – pamětní deska na OA, kameny zmizelých, 

synagoga…, 

32. jednání s p. M. Schillerovou – Aviatická pouť, zábor – vystavení makety Supermarine 

Spitfire 1:1, plán akcí Májové letecké Pardubice, 

33. položení kytice u sochy J. Kašpara na třídě Míru, při příležitosti Aviatické pouti. 
 

Červen: 
1. Jednání se zastupitelem města Pbic V. Jirsou – komunikace s provozovateli/stojany 

na kola,  

2. účast na Komise rozvoje a spolupráce MO Pce I, 

3. jednání s p. Jarým, p. Kubíkem – možnost budoucí výstavby rezidence - návrh 

kaskádového domu, která odporuje rázu čtvrti – sedlové střechy, návrh na odstranění 

fotovoltaických panelů ze střech domů…, 

↓ 

4. jednání se zastupitelem F. Sedlákem, 

5. komunikace s provozovatelem restaurace U Toulavé pípy s V. Paličkou – Bělobranské 

náměstí, 

6. jednání s rezidenty za účasti zastupitele města Pardubic V. Jirsy v ulici Labská – úprava 

na Bělobranském náměstí s následným parkováním…, 

7. jednání s p. Bittnerem – stav chodníků ve vilové části Ve Lhotkách… 

8. jednání s p. Izera – nezisková organizace Sluníčko, prezentace a účast na akci, 

9. jednání s ředitelkami mateřských škol našeho obvodu – jejich zájmy a potřeby úprav 

v okolí mateřinek, jednání s ředitelkou ZŠ Štefánikova R. Janeckou – pomoc žáků 

na akci, 

10. dohodnuta zálivka květin naší pracovní četou, 

11. 55. schůze RMO, 

12. jednání s vedením městské policie, bezpečnost - kamerový systém, účast jízdní hlídky 

na akci, 

13. jednání s náměstkem J. Nadrchalem – revitalizace stromořadí v ul. Jahnova 

a na náměstí Republiky - v procesu, 

14. společenská událost - koncert na terminálu letiště J. Kašpara k zahájení letového 

provozu, 

15. účast na vyhlášení Jasanu – hrdina roku, U Podkovy, 

16. účast na Kontrolním výboru MO Pce I, 

17. dílčí účast na jednání KUA a Komise pro dopravu (host), 

18. účast na poradách vedení města a kolegia starostů – téma řešení nepořádku 

u kontejnerů a odpadkových košů… 

*příloha zastupitelům na stůl: „Zvýšený svoz odpadů“, 
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19. položení kytice k památníku v lesoparku J. Potůčka, vzpomínkový akt na paravýsadek 

Silver A a oběti heydrichiády, 

20. účast na setkání s dětmi Svítání „Posvítáníčko“, 

21. vernisáž pardubického výtvarníka J. Lušovského – Chrudim 

22. „Hurá na prázdniny“ – akce pro děti v Bubeníkových sadech (MP – jízda na koních, JSDH 

– vodní mlha, mateřinky z MO Pce I, ZŠ Štefánikova, realitní kancelář Sting – malování, 

maskot včelka, atrakce skupiny P. Rochlové, bio potraviny a káva, točená zmrzlina, 

cukrová vata zdarma, rozmanité atrakce, skákací hrad, řetízkový kolotoč, malování 

na obličej, deskové hry, sportovní a vědomostní soutěže, hudební kulisa. 

Děkuji za pozornost. 

 

Bc. Alena Stehnová, starostka MO Pce I 


