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A. Vznik a vývoj Městského obvodu Pardubice III v letech 2003 - 2014  
 
I. Vznik Městského obvodu Pardubice III  

 
Statutární město Pardubice je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, územně členěno na jednotlivé městské obvody s vlastními samosprávnými orgány. Městský obvod 
Pardubice III je jednou z územních částí města. Vznikl po volbách do zastupitelstev obcí (městských 
obvodů) v listopadu roku 2003. Jeho území se rozprostírá v severovýchodní části města Pardubic.  

Městský obvod Pardubice III leží na části katastrálního území Pardubice a části katastrálního území 
Studánka. Západní hranice (s obvodem Pardubice I) vede od železniční trati Praha - Česká Třebová po 
ulicích Na Drážce, Dašická, Na Okrouhlíku, Sezemická, Věry Junkové, Husova a po kanálu Halda až k řece 
Labe, která tvoří hranici města. Dále ve směru na východ je hranice totožná s hranicí města, s hranicemi 
katastrálního území Staročernsko (s obvodem Pardubice IV), katastrálního území Spojil (hranice města) a 
po hranicích katastrálního území Černá za Bory (s obvodem Pardubice IV) vede až k železniční trati Praha 
- Česká Třebová. Jižní hranice (s obvodem Pardubice IV) pak vede ve směru na východ po jižním okraji 
železniční trati až k hranici s katastrálním územím Pardubičky, po níž vede až k ulici Na Drážce.  

Hlavní sídelní části jsou Dubina, Slovany, Studánka, Drážka a Hůrka. Do jeho území pak náleží i části 
mimo hlavní oblasti. Jedná se například o území kolem povodí Labe, rekreační oblast U Haldy a Na 
Hůrkách. Jsou zde umístěny nejen rekreační objekty, ale i pole nebo lesní pozemky.  

Při zahájení své činnosti v roce 2003 měl Městský obvod Pardubice III 16 655 obyvatel. V roce 2015, 
v době zpracovávání této koncepce rozvoje je na území Městského obvodu Pardubice III evidováno 
14 993 obyvatel. 

Součástí Městského obvodu Pardubice III je i část Studáneckého lesa mezi osídlením obvodu a obcí 
Spojil. Jedná se o tzv. rekreační les klidový, který je tvořen dvěma částmi: Lipiny a Pipenec. Lipiny je část 
příměstského lesa, který navazuje na osídlení a vytváří přirozenou klidovou a rekreační zónu, jak pro 
občany, tak pro mateřské nebo základní školy, které tento prostor také využívají. Druhou částí je tzv. 
Pipenec, je to větší část lesa s obdobnou skladbou dřevin jako v lokalitě Lipiny. Jsou zde lesní pěšiny pro 
procházky, v podélném směru je zpevněná lesní komunikace. 
 

II. Orgány Městského obvodu Pardubice III  
 

Dle § 5 zákona o obcích je městský obvod spravován zastupitelstvem městského obvodu; dalšími orgány 
městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta a úřad městského obvodu. Výkon svěřených 
kompetencí jednotlivým orgánům je dán především zákonem o obcích a také Obecně závaznou 
vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 12/2006, kterou se vydává Statut města (dále jen „Statut“). 
Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů, kterým je určen rozsah pravomocí a povinností městských 
obvodů. Starosta zastupuje městský obvod navenek.  
 

III. Činnost Městského obvodu Pardubice III  
 

Město Pardubice upravuje své vnitřní poměry Statutem. Městské obvody vykonávají činnosti v oblasti 
státní správy a samostatné působnosti. V oblasti samosprávy se jedná především o péči o majetek, který 
byl na základě Obecně závazné vyhlášky města Pardubice, kterou se vydává Statut, svěřen městským 
obvodům. Mezi nejdůležitější činnosti patří: údržba místních a veřejně přístupných účelových 
komunikací, údržba zeleně na pozemcích zařazených do pasportu veřejné zeleně, přistavování 
velkoobjemových kontejnerů, výsyp a obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy. Součástí 
samostatné působnosti obvodu je také zajištění čistoty veřejného prostranství, údržba a kontroly 
herních zařízení atd. Městské obvody se vyjadřují k investičním záměrům města, připravují a realizují 
vlastní investiční akce. Ovšem investiční činnost městského obvodu je limitována výší jeho rozpočtových 
prostředků. Je třeba si uvědomit, že nejprve je nezbytné zajistit tzv. mandatorní výdaje. Tzn., že městský 
obvod musí prioritně zajistit a financovat údržbu stávajícího majetku, který mu byl svěřen do péče 



 4 

statutem města. Teprve poté, co obvod zajistí nezbytné výdaje, může realizovat investiční akce 
(vybudování nových parkovacích míst, chodníků atd.).  

Jak již bylo uvedeno, městský obvod prostřednictví svého orgánu Úřadu městského obvodu Pardubice III 
vykonává také státní správu, která byla zákonem svěřena obecním úřadům. Pokud není výjimka uvedená 
ve Statutu města. Jedná se například o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona o 
ochraně přírody a krajiny, povolování zvláštního užívání místních komunikací, správa místních poplatků 
atd. Za dobu existence městského obvodu zaznamenal rozsah výkonu státní správy značné změny. Dříve 
městské obvody vykonávaly částečně i státní správu, která byla právními předpisy svěřena obcím 
s pověřeným obecním úřadem a obcím s rozšířenou působností. Nyní městské obvody vykonávají státní 
správy pouze v rozsahu daném legislativou obecním úřadům. Dle původního znění Statutu městské 
obvody vykonávaly například: ukládání pokut za nepovolené kácení dřevin, správní činnost na úseku 
územního řízení a stavebního řízení, vydávání rybářských lístků. Tyto činnosti byly novelami obecně 
závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města svěřeny městu Pardubice. Město je vykonává 
prostřednictvím Magistrátu, jako svého orgánu dle zákona o obcích.   

 

IV. Rozvoj Městského obvodu Pardubice III od jeho vzniku  
 

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA  

Zastupitelstvem MO byl dne 20. 11. 2003 
schválen výchozí základní projekt „Program 
regenerace panelového sídliště Dubina“. Z tohoto 
základního projektu jsou dále vyčleňovány dílčí 
části, které jsou podkladem pro územní a stavební 
řízení.  
Od vzniku obvodu bylo prostřednictvím tohoto 
programu realizováno několik investičních akcí. 
Byla vybudována nová parkovací místa, nové 
chodníky, kontejnerová stanoviště, osazeny herní 
prvky a lavičky. V roce 2014 byla dokončena 
regenerace centrální osy sídliště Dubina od ulice 
Dubinská po ulici Jana Zajíce. V programu pro 
další volební období chceme pokračovat a zrekonstruovat i křížící osu od ulice Blahoutova po ulici Erno 
Košťála.  
 
NEZAPOMÍNÁME NA OSTATNÍ ČÁSTI OBVODU  
 
Často je nám vytýkáno, že se nestaráme o ostatní sídelní části obvodu. Není tomu tak. Výše zmíněný 

program „Regenerace“ lze použít pouze pro 
panelovou zástavbu a nelze ho využít pro sídliště 
cihlového typu jako je Drážka. Městský obvod 
Pardubice III realizuje revitalizace ploch i v jiných 
sídelních částech, např. vybudování odpočinkové 
zóny ve vnitrobloku tvořeném ulicemi Na Drážce, 
U Háje a Bezdíčkova. Zde bylo vybudováno nové 
dětské hřiště pro malé děti, herní sestava pro 
starší děti, fitpark, hřiště pro pétanque, osazeny 
nové lavičky, opraveny chodníky atd. Po levé 
straně silnice č. I/36 při směru do centra města 
bylo vybudováno nové dětské hřiště Zelená Brána 
u bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce.  
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V minulých letech byly postupně opraveny chodníky před 
bytovými domy čp. 1546 – 1548 v ulici Bezdíčkova, před 
bytovými domy čp. 1549 – 1554 v ulici Na Drážce. Podél místní 
komunikace v ulici Na Drážce bylo rozšířeno stávající 
parkoviště a vybudovaný vyvýšený práh v komunikaci pro 
zklidnění dopravy.  

V roce 2014 byly opraveny zpevněné plochy a chodníky 
v prostoru tržnice a před obchodním centrem Galanta v sídelní 
části Drážka. V rámci akce byly osazeny dva stromy. Součástí 
projektu bylo i veřejné osvětlení.   

V roce 2009 byl opraven chodník před bytovým domem čp. 
1535 – 1538 v ulici Na Drážce, středový ostrůvek před silnici č. 
I/36 a přístupový chodník k zastávce MHD.  

Před Základní školou Pardubice – Studánka byl vybudován 
nový chodník a parkoviště, před vchodem do školy je vyvýšený 
práh pro zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci. 

V zástavbě rodinných domů jsme se opravili chodníky, např. 
v ulici Věry Junkové, K Lesu, Spojilská, Na Kopci, Hraniční, Luční, Dašická.  

 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

 
Za důležitou součást naší práce považujeme vytvoření 
podmínek pro trávení volného času našich 
nejmenších. Na sídlišti Dubina bylo postaveno dětské 
hřiště Kuňka, které je replikou hradu Kunětická hora a 
na sídlišti Drážka bylo zbudováno nové dětské hřiště 
Zelená Brána, které je replikou městské památky. 
Obě hřiště charakterizují historii Pardubicka.      
      

 

 

Nebylo náhodou, že v sídelní části Drážka bylo osazeno 
právě toto hřiště.  

 
 

 
Naším nejnovějším počinem je vybudování 
dětského hřiště drak Oskar v roce 2014 u Základní 
školy Dubina, které je hojně navštěvováno dětmi, 
ale i jejich rodiči, neboť současně tato oplocená 
relaxační plocha je vybavena i grilovacím zákoutím 
pro příjemné posezení a občerstvení. 
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OPRAVY DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ A FITPARKŮ  
 

Za doby existence městského obvodu jsme opravili dětská hřiště tak, aby vyhovovala platným ČSN EN 
normám. Jsou prováděny pravidelné kontroly a realizovány opravy na základě výstupů z těchto kontrol. 
Tyto kontroly jsou prováděny i u sportovišť, pískovišť a fitness zařízení.  

 
 

PARKOVIŠTĚ 
 
Snad nejpalčivějším problémem nejen našeho městského obvodu je nedostatek parkovacích míst 
s postupně přibývajícím počtem automobilů. V rámci každé regenerace veřejných prostranství je řešení 
parkování součástí projektových dokumentací. Postupně jsme tak v minulých letech vybudovali více než 
500 nových parkovacích míst. Stále to však nestačí, a tak budování nových parkovacích míst je důležitou 
součástí Programu rozvoje na nadcházející volební období. 
 

            nová parkovací místa v ulici Na Drážce 
 

 
 a v ulici Jana Zajíce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
          a nejnovější v ulici Dašická 
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PÉČE O ZELEŇ A O STROMY 
 

Pravidelně sekáme trávníky na území celého 
obvodu, pečujeme o veřejnou zeleně, dřeviny a 
provádíme péči o stromy, které jsou umístěny 
na pozemcích náležejících do pasportu zeleně. 
V roce 2014 byla zahájena inventarizace 
stromů, která má usnadnit péči o stromy. Díky 
této inventarizaci budeme moci udržet kvalitu 
stromů, eliminovat nezbytné zásahy do dřevin 
v budoucnu a provádět naléhavé zásahy 
s ohledem na bezpečnost občanů a jejich 
majetek. Postupně se snažíme i o revitalizaci 
zeleně včetně keřových skupin, které nelze 
učinit najednou, neboť vysazení nových dřevin 
sebou přináší i nezbytné navýšení finančních 
prostředků na jejich zálivku a následnou péči v následujících letech. O prováděných akcích týkajících se 
úprav stávající zeleně se snažíme dotčené občany informovat prostřednictvím jejich samospráv. 
 
STUDÁNECKÝ LES  

 
V rámci naší činnosti se snažíme i prosazovat regeneraci 
ploch Studáneckého lesa, i když tato činnost již spadá do 
kompetencí města Pardubice. V roce 2006 bylo při vstupu do 
lesa z Bartoňovy ulice vybudováno nové dětské hřiště. 
V roce 2014 zpracoval městský obvod studii zabývající se 
využívání Studáneckého lesa pro rekreační účely. Na základě 
tohoto projektu bude město Pardubice pečovat o stávající 
trasy, které lze využít pro sportovní a turistické účely.  
 
 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 
Městský obvod nezapomíná ani na kulturní a společenské vyžití svých občanů. Úplně první akcí 
městského obvodu v roce 2003 byl Slet čarodějnic, postupně přibyly další akce, např. Masopustní 
tancovačka, Studánecké posvícení, opékání buřtů, promenádní koncerty, v poslední době Hry pro 
seniory, Dopravní den pro děti, Drakiáda a další. Na organizaci těchto akcí spolupracujeme s Kulturním 
centrem Pardubice. 

Městský obvod pravidelně v sobotu od jarních měsíců organizuje farmářské trhy, které se shledaly 
s velkou oblibou. Občasné zde mohou nakoupit produkty drobných pěstitelů, např. zeleninu, ovoce, 
med, pečivo, chleba, koláče, rybí produkty, mléčné výrobky nebo koření. 

 
KULTURNÍ PAMÁTKY  
 
Do centra sídliště Dubina byla v roce 2014 instalována 
socha Vítězství, která měla být potopena do lomu 
v obci Leštinka. Tím bylo zachráněno umělecké dílo 
„socha Vítězství“ sochaře Břetislava Bendy. Nyní stojí 
na místě, kde ho mohou obdivovat všichni obyvatelé 
nejen našeho městského obvodu. Do regenerované 
části centra sídliště socha zapadá tak, jako by byla 
stvořená pro umístění právě na toto místo. Je jistě 
záslužné chránit umělecká díla před jejich zničením.  
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B. Program rozvoje v letech 2015 - 2018 
 
 

DOPRAVA 
 
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY 
• Vybudovat veřejné osvětlení podél silnice č. I/36 v úseku od kruhového objezdu ulic Na 

Drážce a Husova po točnu MHD autobusu č. 9 (Hůrka), včetně osvětlení přechodu pro 

chodce u Pergoly a vybudování nového místa pro přecházení u křižovatky ulic Na Drážce, Pod 

Studánkou a Hůrka. 

• Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách od čp. 163 po čp. 1818. 

• Zajistit stavební úpravy přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Jana 

Zajíce (přechod u supermarketu Albert a u restaurace Steak station). 

• Rozšířit výjezd z komunikace Studánecká na komunikaci č. I/36 Na Drážce.  

• Rozšířit parkoviště před ZŠ Studánka v ulici Luční a prodloužit chodník do ulice Ve Stezkách. 

• Zbezpečnit křižovatku ulic Dašická/Na Drážce/Kpt. Jaroše ve spolupráci s Magistrátem města 

Pardubic, Pardubickým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic. 

 

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU – ROZŠIŘOVAT PARKOVACÍ MÍSTA 
• Realizovat stavební úpravy u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická. 

• Realizovat stavební úpravy u bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce. 

• Řešit parkování v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 359 – 365. 

 

POKRAČOVAT V REGENERACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA 
• Zpracovat dodatek k Projektu regenerace panelových sídliště Dubina z roku 2003, který bude 

složit jako podklad k žádostem o dotace z Programu regenerace panelových sídlišť 

vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. 

• Regenerace komunikací a parkovacích ploch v ulici Jana Zajíce před čp. 984 – 986, v ulici 

Josefa Janáčka před čp. 987 a čp. 948 - 952 (je zpracovaná projektová dokumentace - lokalita 

5A). 

• Regenerace prostoru v ulici Jana Zajíce mezi čp. 866 – 869 a čp. 983, 946 a 865 (lokalita 2A). 

• Stavebně připravit projekt regenerace lokalit 3 a 6. 

• Přednostně řešit nedostatek parkovacích míst v ulici Bartoňova vybudováním parkoviště 

mezi čp. 821 a čp. 833. 

 
POKRAČOVAT V OPRAVÁCH CHODNÍKŮ 
• Pokračovat v opravách chodníků na Slovanech (v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční, 

Raabova, V Lipinách, ….). 

• Opravit chodník v ulici Na Drážce od čp. 345 po čp. 358 a od čp. 1555 po čp. 1564. 

• Opravit chodník v ulici U Háje před bytovým domem čp. 1504 - 1509. 

• Pokračovat v opravách chodníků – ulice Luční (od křižovatky s ulicí Dašická po ulici Na 

Drážce). 
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• Pokračovat v opravách chodníků v ulici Sezemická před čp. 1374-1375, čp. 1376-1377 a čp. 

1397. 

• Opravit chodník v ulici Jana Zajíce před čp. 860 – 864. 

 

UDRŽOVAT STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY A BUDOVAT NOVÉ CYKLOSTEZKY 
• Rekonstruovat cyklostezku v rámci akce Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina (od ulice 

Blahoutova po ulici Erno Košťála).   

• Ve spolupráci s městem zbezpečnit cyklodopravu v ulici Dašická vybudováním společné 

stezky pro chodce a cyklisty v místě stávajícího chodníku. 

 
ZLEPŠIT KVALITU DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ 
• Ve spolupráci s Městem Pardubice zajistit rekonstrukci vnitrobloku ulic Na Drážce, 

Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové. 

• Postupně nahrazovat stávající betonové komunikace živičným povrchem.  

• Řešit úpravu povrchu účelové komunikace v areálu garáží v ulici Věry Junkové ve spolupráci 

s Magistrátem města Pardubic.  

 
BEZBARIÉROVOST 
• Nadále pokračovat v budování bezbariérových přístupů na komunikacích. 

• Stávající přechody pro chodce u obchodního centra Galanta řešit bezbariérově. 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
DOKONČIT ÚPRAVY CENTRÁLNÍ OSY SÍDLIŠTĚ DUBINA 
• V rámci akce Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála - 

regenerace ploch veřejné zeleně a mobiliáře.   

 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
• Pokračovat v opravách dětských hřišť a sportovišť. 

• Před ZŠ Dubina vybudovat sportoviště nebo herní zařízení pro mládež. 

• Revitalizovat dětská hřiště na území obvodu, provést jejich oplocení tam, kde je to možné a 

účelné.  

• Pokračovat v regeneraci panelového sídliště Dubina - v ulici Bartoňova ve vnitrobloku mezi 

čp. 818 – 820 a čp. 849 vybudovat nové dětské hřiště včetně klidové zóny a sadových úprav 

(lokalita 3A). 

 
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ 
• Rozšiřovat odpočinkové a klidové zóny na území městského obvodu. 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1561 - 1563 v ulici Na Drážce. 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1558 - 1560 v ulici Na Drážce. 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1555 - 1557 v ulici Na Drážce. 

• V rámci akce Stavební úpravy u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u bytového 

domu čp. 1564 v ulici Na Drážce provést úpravu zeleně a doplnění výsadeb ve vnitrobloku. 
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• Provádět pravidelnou péči o dřeviny na pozemcích zařazených do pasportu zeleně s ohledem 

na výstupy z inventarizace stromů. 

 

STUDÁNECKÝ LES 
• Podporovat rekreační využití Studáneckého lesa pro rekreační účely dle studie zpracované 

v roce 2014. 

 
AREÁL PRO PSY 
• Na křižovatce ulic Blahoutova a Na Drážce část stávající plochy pro volné pobíhání psů oplotit 

a doplnit mobiliářem. 

 
OSTATNÍ        
• Podílet se na řešení využití areálu Hůrka spoluprací s městem Pardubice.  

• V rámci řešených území doplňovat, event. rozšiřovat počet odpadkových košů a košů na psí 

exkrementy. 

• Mytím vozovek v ulici Dašická a Na Drážce snižovat jejich prašnost dle potřeby v letních 

měsících. 

• Informovat občany o vhodnosti ekologického vytápění rodinných domů.  

 

 

BEZPEČNOST 
 

• Zasadit se o zvýšení pochůzkové činnosti městské policie, a to hlavně ve večerních hodinách. 

• Iniciovat zavedení kamerového systému zvláště v problémových lokalitách. 

• Zvýšit kontroly problematických míst, kde dochází k rušení nejen nočního klidu. 

• Organizovat bezpečnostně kontrolní akce společně s PČR a MP, zaměřené na dodržování 

veřejného pořádku. 

 
 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A INFORMOVANOST 
 
KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 
• Aktivně pořádat další názorové průzkumy mezi občany. 

• Veřejně projednávat klíčové otázky obvodu. 

• Pokračovat ve spolupráci s místními senior kluby. 

• Spolupracovat s občanskými sdruženími, předsedy samospráv a zájmovými spolky na území 

MO III. 

• Informovat občany prostřednictvím webových stránek i sociálních sítí. 
 
AKCE OBVODU  
• Organizovat tradiční, event. další nové kulturní společenské a sportovní akce. 

• Podporovat společenské a kulturní aktivity Knihovny MO III. 

• Vytvářet podmínky pro zlepšování úrovně služeb a rozšiřovat farmářské trhy na sídlišti 

Dubina. 
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PODPORA AKTIVIT SENIORŮ 
• Podporovat poznávací zájezdy pro seniory do okolí a jejich setkávání. 

• Podporovat proškolování seniorů v počítačových dovednostech ve spolupráci s místními ZŠ. 

• Pořádat Hry pro seniory. 

 
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
• Spolupracovat se ZŠ a MŠ na území MO III. 

• Finančně podporovat vědomostní i sportovní soutěže na ZŠ Dubina a Studánka. 

• Podporovat kladné vlastnosti žáků, kteří nedosahují nejlepších studijních výsledků 

spoluzajišťováním exkurzí apod.  

• Podporovat rekonstrukci školního hřiště v Základní škole Studánka včetně zázemí pro 
správce a veřejnost. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


