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Úřad Městského obvodu                            Pro zasedání Zastupitelstva MO   
Pardubice VII                                            Pardubice VII dne 9. června 2021 
 
 
Předkladatel: 
Vítězslav Čapek, starosta Městského obvodu Pardubice VII 

 
Kompletace: 
Marcela Kroutilová, tajemnice úřadu 
 
Podklady a zdroje: 
- členové ZMO 
- vedoucí odborů ÚMO Pardubice VII 

 
Kontrola plnění a aktualizace PROGRAMU ROZVOJE 

Městského obvodu Pardubice VII  
na období 2019 - 2022 

 
Důvodová zpráva: 
 

Zpráva je předkládána v souladu s čl. VIII – Systém přijaté kontroly „Programu rozvoje 
MO Pardubice VII na léta 2019–2022“ (dále jen PRMO).  Kontrola plnění je za období ode 
dne provedené kontroly PRMO Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VII dne 
17.6.2020 a 16.12.2020 (aktualizace přílohy PRMO).  
 
Zpráva byla projednána Radou MO Pardubice VII dne 2.6.2021. 

 
 

 
 
 
 
Návrh na usnesení: 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VII projednalo a schvaluje dle důvodové 
zprávy kontrolu plnění a aktualizaci „Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice 
VII na léta 2019 – 2022“. 
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Vážení spoluobčané, 
 
 
tak, jako na začátku každého volebního období je vám předkládán čtyřletý plán činnosti 
samosprávy a úřadu našeho městského obvodu. Naše území je historicky členěno do 
několika místních částí, a to je třeba respektovat. Proto se snažíme co nejvíce 
přizpůsobit konkrétním zvyklostem tak, aby byly spravedlivě rozděleny dostupné 
finance a činnost zaměstnanců úřadu. 
 
 
V programu rozvoje jsou zahrnuty požadavky občanů tak, jak je dlouhodobě evidujeme a 
jak je preferují jednotliví zastupitelé volebních stran, které jste do vedení radnice 
vybrali. V textové části se dočtete o záměrech všeobecného fungování úřadu, včetně 
služeb pro občany, péče o svěřený majetek města, péče o sportovní a kulturní vyžití, 
údržby zeleně a komunikací atd. Tabulková část je výčet zamýšlených investic 
v jednotlivých místních částech za předpokladu, že příjmová část rozpočtu bude plněna 
dle dlouhodobého plánu. 
 
 
Cílem celého snažení je to, aby se vám ve vašem bydlišti žilo co nejlépe a abyste si 
našeho společného území vážili. 
 
 
 
Vítězslav Čapek 
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      OBSAH MATERIÁLU 
 
 
Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VII (dále jen PRMO) můžeme definovat 
jako strategický koncepční materiál, jehož cílem je definovat prioritní oblasti v rámci 
rozvoje MO v předem stanoveném časovém horizontu. Program vychází 
z demografického, sociálního, ekonomického a společenského stavu MO. Má zajistit 
prosperitu MO, uspokojit potřeby svých obyvatel a napomoci rozvoji podnikatelského 
sektoru. Lze na něj odkazovat při podávání žádostí o dotace či příspěvky a lépe tak 
prosazovat zájmy MO a jejích občanů.  
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ČL. I 
 

 

Základní údaje 
Městského obvodu Pardubice VII 

Údaje o složení volených orgánů Městského obvodu Pardubice VII pro volební 
období 2018 – 2022 

 

 
Městský obvod Pardubice VII vznikl rozhodnutím Zastupitelstva města Pardubice v roce 
1992 po vyhlášení a řádném uskutečnění voleb do Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice VII, tehdy ještě obvodního zastupitelstva. Rozkládá se na 4 katastrálních 
územích, a to Rosice nad Labem, Trnová, Ohrazenice a Semtín. 
 
 

Městský obvod Pardubice VII (údaje z roku 2019) 

kraj Pardubický 

okres Pardubice 

historická země Čechy 

katastrální výměra 11,68 km² 

počet obyvatel 6 188 

zeměpisné souřadnice  50°2′34″ s. š., 15°43′59″ v. d.  

celých částí obce 5 
celých katastrálních území 4 
adresa úřadu Úřad Městského obvodu Pardubice VII 

Gen. Svobody 198 
Pardubice 533 51 
urad@pardubice7.cz 

starosta:  Vítězslav Čapek 
oficiální web                                                 www.pardubice7.cz 
 

 
Historie dvou největších místních částí MO 
 

Rosice (katastrální území Rosice nad Labem) jsou součástí města Pardubice ve 
stejnojmenném okrese v Pardubickém kraji o rozloze 4,37 km2.  Nachází se přibližně 5 
kilometrů od centra města. Od vlastního centra krajského města tuto část odděluje 
sídliště Polabiny. Rosicemi protéká řeka Labe. První zmínka o Rosicích pochází přibližně 
z roku 1300. Nachází se zde tenisový a fotbalový oddíl, oddíl stolního tenisu (TJ Sokol 
Rosice nad Labem), tenisové kurty a fotbalové hřiště. Nově je vybudován městským 
obvodem i sportovní park zvaný Březinka. Rosice leží na trati Pardubice - Hradec 
Králové - Jaroměř. Nádraží má 3 nástupiště s průjezdnými kolejemi. Do Rosic zajíždí 
pravidelná linka pardubické městské dopravy. Mateřská škola byla postavena po 2. 
světové válce. Soukromá základní škola v Rosicích je bilingvní a vyučuje se v ní 
angličtině a češtině. Knihovna v Rosicích je zřízena přímo MO Pardubice VII. Dalším 
kulturním místem je železniční muzeum, které se nachází na rosickém nádraží vedle 
staniční budovy.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Pardubice_VII&params=50.0427778_N_15.7330556_E_type:city
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
mailto:urad@pardubice7.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.pardubice7.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polabiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/1300
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_(spolek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Pardubice_-_Jarom%C4%9B%C5%99_-_Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Pardubice_-_Jarom%C4%9B%C5%99_-_Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_autobusov%C3%A1_doprava_v_Pardubic%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
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Kostel svatého Václava mučedníka je umístěn několik metrů od slepého ramene Labe. V 
kostele jsou pořádány mše, jedná se o aktivní farnost. V parku na Náměstí 9. května stojí 
památník obětem 1. a 2. světové války.   
Slepé rameno Zákoutí nacházející se u západního okraje zástavby je chráněno jako 
registrovaný významný krajinný prvek.  
Rosice se v posledních pěti letech staly oblíbeným místem výstavby nových domů. Vedle 
fotbalového hřiště vyrostla celá nová část Rosic.  
V Rosicích nad Labem se 30. září 1881 narodil Oskar Brázda, umělec, vystudoval 
Akademii výtvarných umění ve Vídni a po studiích se aktivně účastnil československého 
odboje. Byl uvězněn a internován do zahraničí. Mnoho let poté žil na zámečku Líčkov, 
kde i v roce 1977 zemřel. V roce 2006 po něm byla pojmenovaná dosud bezejmenná 
rosická ulice. Malíř František Malý, vlastním jménem Hájek, se narodil v Rosicích nad 
Labem 2.9.1900. Používal také pseudonym Hnězděnský. Působil hlavně po roce 1945 v 
Karlových Varech. 
Trnová je část statutárního města Pardubice. Nachází se na severozápadě Pardubic.   
Katastrální území Trnová má rozlohu 1,54 km2. V těsné blízkosti je umístěn památník 
Jiřího Potůčka Tolara, který byl radistou výsadkové skupiny Silver A za 2. světové války 
a byl v těchto místech zastřelen. Na místě byl MO Pardubice VII vybudován lesopark J. 
Potůčka Tolara, který v sobě spojuje historické události a sportovně odpočinkové využití 
místa. Je využíván i pro výuku historie základními školami.  
Ohrazenice se nacházejí na severozápadě města na katastrální rozloze 1,19 km2.  Ze 
západu je obec oddělena od místní části Doubravice rychlostní silnicí a železnicí 
Pardubice - Hradec Králové, z jihu od Trnové silnicí Pardubice - Lázně Bohdaneč a z 
východu přímo sousedí s obcí Staré Hradiště. V roce 2011 zde byla dokončena 
rekonstrukce parku Ohrádka s dětským hřištěm jako multifukční zařízení. 
První zmínka o obci pochází z roku 1436, kdy císař Zikmund Lucemburský zapsal hrad 
na Kunětické hoře, městečko Bohdaneč a velkou část vsí (mezi nimiž byli i Ohrazenice) z 
majetku zničeného Opatovického kláštera Diviši Bořku z Miletínka. Velký rozvoj nastal s 
rozvojem chemického průmyslu. Na přelomu 40. a 50. let 20. století zde pro 
zaměstnance VCHZ Synthesia byly vystaveny tzv. proudové a finské domky. V roce 1976 
byla obec připojena k Pardubicím a po vzniku městských obvodů byla zařazena do 
obvodu Pardubice VII. Do Ohrazenic zajíždějí několikrát za hodinu spoje pardubické 
městské hromadné dopravy. Po okraji obce prochází železniční trať Pardubice - Hradec 
Králové a na zdejší zastávce (Pardubice-Semtín) staví osobní vlaky mířící jedním nebo 
druhým směrem.  
V současnosti se v Ohrazenicích nachází mateřská škola a devítiletá základní škola ZŠ 
Ohrazenice se sportovními třídami zaměřenými na fotbal, působí zde fotbalová 
akademie Pardubického kraje. I díky spolupráci základní školy s fotbalovým klubem FK 
Pardubice zde vyrostlo fotbalové centrum s hřištěm s umělou trávou a několika dalšími 
tréninkovými plochami. Pro širokou veřejnost je možnost pravidelného cvičení v 
tělocvičně základní školy pod hlavičkou Klubu SPV Pardubice. 
Doubravice je místní část MO Pardubice VII, nachází se na severozápadě Pardubic. 
Prochází zde silnice I/37. Doubravice leží v katastrálním území Semtín o výměře 4,58 
km2. Na území se nachází restaurace Pod Věží a rovněž knihovna, kterou spravuje 
městský obvod. Zajíždí sem spoje MHD, v těsné blízkosti je zastávka železniční tratě 
Pardubice-Hradec Králové. V posledních letech se v Doubravicích staví, dokončeno bylo 
cca 50 rodinných domů a připravuje se výstavba dalších cca 80 domů. MO Pardubice VII 
v roce 2019 dokončí výstavbu multifunkčního dětského hřiště. O spolkový život v místě 
se stará sbor dobrovolných hasičů, který pořádá celou řadu nejen sportovních, ale i 
kulturních aktivit. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_rameno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kout%C3%AD_(v%C3%BDznamn%C3%BD_krajinn%C3%BD_prvek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDznamn%C3%BD_krajinn%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1881
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oskar_Br%C3%A1zda
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%AD%C4%8Dkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/1977
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Pot%C5%AF%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Silver_A
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doubravice_(Pardubice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trnov%C3%A1_(Pardubice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zn%C4%9B_Bohdane%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Park
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%A9_h%C5%99i%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/1436
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kun%C4%9Btick%C3%A1_hora
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zn%C4%9B_Bohdane%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opatovick%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divi%C5%A1_Bo%C5%99ek_z_Milet%C3%ADnka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931949
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950%E2%80%931959
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VCHZ_Synthesia&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1976
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice_VII
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_podnik_m%C4%9Bsta_Pardubic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_podnik_m%C4%9Bsta_Pardubic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_zast%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_vlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mate%C5%99sk%C3%A1_%C5%A1kola
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C5%A0_Ohrazenice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C5%A0_Ohrazenice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
http://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Pardubice
http://www.klubspv.eu/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/37
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semt%C3%ADn_(Pardubice)
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Údaje o složení volených orgánů Městského obvodu Pardubice VII 
(rok 2018-2022) 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VII 
 

Počet členů zastupitelstva městského 
obvodu 

15 

Politické složení zastupitelstva městského obvodu 8 Pardubice pro lidi, 2 Sdružení pro Pardubice, 1 
ČSSD, 1 KSČM, 1 KDU ČSL, 2 PARDUBÁCI 

Složení členů zastupitelstva městského obvodu dle 
místních částí městského obvodu 

9 Rosice + 2Kréta, 2 Trnová, 1 Ohrazenice, 
1 Doubravice  

Jmenný seznam členů zastupitelstva městského 
obvodu 

Bohucká Jana (PPL), Čapek Vítězslav (PPL), Černík 
Michal (PARDUBÁCI), Fraňková Štěpánka, MUDr. 
(SPP), Fuchsa Martin (PPL), Hladík Miroslav, Ing. 
(PPL), Holická Alena (PPL), Kalášek Roman (PPL), 
Košťál Vítězslav, Ing. (SPP), Kovařík Otakar, Bc. 
(KSČM), Prokůpek Martin (PPL), Rais František 
(PPL), Rejda Jan (PARDUBÁCI), Rychtecký Jakub, Mgr. 
(ČSSD), Tomšů Jana, Mgr., Bc. (KDU-ČSL) 

 

Rada Městského obvodu Pardubice VII 
 

Počet členů rady městského obvodu 5 
Politické složení rady městského obvodu 3 Pardubice pro lidi, 1KDU ČSL, 1 PARDUBÁCI 
Složení členů rady městského obvodu dle místních 
částí městského obvodu 

3 Rosice +1 Kréta, 1 Doubravice  

Jmenný seznam členů rady městského obvodu Vítězslav Čapek – starosta, Jan Rejda – místostarosta, 
Mgr.Bc.Jana Tomšů, Roman Kalášek, František Rais 

 

Výbory Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
 

Výbor Předseda Počet členů 
Finanční   Martin Fuchsa (PPL) 5 
Kontrolní Ing. Vítězslav Košťál (SPP) 3 

 
Komise Rady Městského obvodu Pardubice VII 

 

  
Rosice  
 

 
Trnová 

 
Ohrazenice 

 
Doubravice 

předseda Stanislav Valenta Zdeněk Šimek Petr Kolman Bedřich Vogl 

člen/ka 

Jména 

uváděna bez 

akademických 

titulů. 

Jan Rejda Jana Tomšů František Rais Roman Kalášek 

 

Vítězslav Košťál 

Petra Tichánková do 

10/2020 

Václav Žáček  

Miloš Douda Dagmar Linhartová 

od 10/2020 

Milan Horník Jaroslav Martínek 

Jiří Štefl Jiří Kučera Lenka Bednářová Jiří Drlík 

Michal Černík Jaroslava Topičová Jan Šimeček Martin Horák 

Josef Chvojka Jaroslav Král Milan Voženílek   
Stanislav Korel 
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ČL. II 
 
 

Orgány Městského obvodu Pardubice VII,  
komunikační a vnější vztahy 

Oblast veřejného pořádku, součinnost s PČR a MpP 
 

Orgány MO Pardubice VII   
Zastupitelstvo MO Pardubice VII (ZMO) 
Rada MO Pardubice VII (RMO) 
Výbory ZMO (VZMO) 
Komise RMO (KRMO) 
Úřad MO Pardubice VII (ÚMO) 
 
Údaje o nově zvoleném ZMO, RMO, VZMO, KRMO jsou uvedeny v článku I. 
 

ÚMO je pro toto volební období tvořen 3 odbory – kancelář úřadu, ekonomický odbor, 
odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy. Celkový počet zaměstnanců je 14.  
Vykonávaná činnost ÚMO je činnost svěřená zákonem o obcích obcím tzv. jedničkového 
typu, tj. obecním úřadům na úseku samostatné a přenesené působnosti a činnosti, která 
je jim svěřena Statutem – vyhláškou města Pardubice a dále má svěřenu přenesenou 
působnost na úseku dopravy, kterou dle zákona o obcích vykonává pověřený obecní 
úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností. 
 

Předkládaný program je souborem navrhovaných činností, které by se měly realizovat 
zejména jako úkoly trvalé. 
 

V oblasti komunikačních a vnějších vztahů se jedná o činnost, která je v rozhodující 
míře realizována v rámci samostatné působnosti městského obvodu. Návrhy, které se 
osvědčily v minulých letech, jsou předkládány i pro toto volební období.  
 

Oblastí komunikačních vztahů se rozumí činnost, která je jednotlivými orgány 
městského obvodu prezentována navenek. Jedná se například o informování veřejnosti o 
činnosti orgánů městského obvodu. Tato činnost je v současné době v rámci městského 
obvodu zajišťována prostřednictvím ZPRAVODAJE městského obvodu, zveřejňováním 
informací na úřední desce ÚMO a vývěsních skříňkách MO a využitím vlastních 
internetových a facebookových stránek, případně prostřednictvím hlášení v místní síti 
rozhlasu. Rozhlasová síť městského obvodu je realizována prostřednictvím čtyř 
rozhlasových ústředen umístěných v jednotlivých místních částech městského obvodu. 
Propojení s městem Pardubice, Hasičských záchranným sborem Pardubického kraje a 
s Městskou policií Pardubice v rámci integrovaného záchranného systému zajistí i 
případné varování obyvatelstva.  
 

Komunikační a vnější vztahy se prolínají. Příkladem je koordinace výkonu jednotlivých 
činností při aplikaci veřejné správy s ostatními subjekty, jako jsou například další 
městské obvody, orgány statutárního města a jiné subjekty. Stejně tak je možné do této 
činnosti zařadit i fungování Kolegia starostů, společná jednání tajemníků ÚMO a 
Magistrátu města Pardubice, případně společná jednání zástupců jednotlivých 
městských obvodů a jejich úřadů.  
Komunikační a vnější vztahy je možné také specifikovat jako vztahové vazby na úseku 
spolupráce městského obvodu s jiným subjekty, které přímo vyvíjejí svou činnost na 
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území městského obvodu. Jedná se o průmyslové komplexy, podnikatelské subjekty, 
obchodní centra a podobně.  
Oblast veřejného pořádku patří v rámci městského obvodu k prioritám, které sledují 
orgány místní samosprávy. Zahrnuje však nejen činnost Policie ČR a Městské policie 
Pardubice (dále jen MpP) ve spolupráci s orgány městského obvodu, ale i agendu 
přestupků vykonávanou samotným úřadem.  
 

Orgány městského obvodu na počátku každého kalendářního roku stanovují pro 
spolupráci s MpP priority, které se týkají všech oblastí veřejného života. Tyto priority 
jsou vyhodnocovány. Městská policie dále zajišťuje některé další činnosti, jako je 
například účast při výběru poplatků, akcích pořádaných MO a podobně. 
 

 NAVRHOVANÝ PROGRAM 
 

1. Zajistit informovanost veřejnosti z jednání a fungování orgánů městského 
obvodu. K tomu využívat webové a facebookové stránky městského obvodu, 
úřední desku, vývěsní skříňky MO a Zpravodaj MO a sdělovací prostředky. 

     Z.: starosta MO, tajemník ÚMO 
 Průběžně plněno. 

2. Vytvářet aktivní komunikační politiku mezi vedením městského obvodu a 
místními podnikatelskými subjekty s cílem případného zapojení těchto subjektů 
do řešení vybraných místních problematik.  

      Z.: starosta MO 
 Průběžně plněno. 

3. V rámci Kolegia starostů, porad vedení s městem Pardubice odpovídajícím 
způsobem uplatňovat a koordinovat postupy městského obvodu v oblasti výkonu 
veřejné správy s ostatními městskými obvody a městem Pardubice. 

        Z.: starosta MO 
 Průběžně plněno dle situace (pandemie) 

4. Na konci kalendářního roku na jednání ZMO připravit plán činnosti VZMO a na 
počátku kalendářního roku prostřednictvím písemné zprávy předložené 
zastupitelstvu vyhodnotit činnost výborů zastupitelstva.  Poslední volební rok se 
na posledním jednání ZMO předloží vyhodnocení činnosti VZMO, plán činnosti se 
nepředkládá. 
              Z.: předsedové VZMO 
Dne 18.12.2019 byl schválen návrh činnosti Výborů ZMO na rok 2020, jeho 
vyhodnocení bylo předloženo 10.3.2021. Plán činnosti výborů na rok 2021 byl 
schválen ZMO 16.12.2020.  

5. Na počátku kalendářního roku na jednání RMO připravit plán činnosti KRMO a 
prostřednictvím písemné zprávy předložené RMO na počátku dalšího 
kalendářního roku vyhodnotit činnost komisí RMO.  
                          Z.: předsedové KRMO  
Plán činnosti KRMO na rok 2020 byl projednán dne 15.1.2020, na rok 2021 
schválila RMO 14.4.2021. Vyhodnocení roku 2020 bude předloženo spolu 
s vyhodnocen roku 2021 až v roce 2022. Důvodem je skutečnost, že činnost 
komise byla z důvodu pandemie pozastavena – rok 2020 od března do května; 
dále od 5.10. do konce roku.  

6. Každoročně připravovat program priorit činnosti městské policie. Vyhodnocovat 
jejich plnění na jednání RMO 1x ročně. 

                                Z.: starosta MO, tajemník ÚMO 



 9 

Vyhodnocení bylo schváleno RMO dne 13.11.2019 a priority spolupráce dne 
15.1.2020. Vyhodnocení roku projednala RMO dne 11.11.2020. Na rok 2021 byly 
priority spolupráce schváleny RMO 13.1.2021. 

7. Ve spolupráci s městskou policií operativně řešit záležitosti týkající se 
každodenního života občanů. Věnovat pozornost porušování veřejného pořádku, 
např. v restauračních zařízeních. Projednávat další negativní aspekty chování, 
např. ničení zařízení parků, parkování na chodnících města apod. Projednávat 
případné závěry a doporučení vyplývající ze zasedání místních komisí a 
vztahující se k jednotlivým místním částem městského obvodu.  

   Z.: starosta MO, tajemník ÚMO, vedoucí odborů ÚMO  
 Průběžně plněno. 

ČL. III 
 

Oblast životního prostředí, péče o zeleň, vodní toky, 
ovzduší 

Oblast odpadového hospodářství a černých skládek, 
čištění místních komunikací  

 

Řešení problematiky životního prostředí je jednou z významných činností Městského 
obvodu Pardubice VII. Celý městský obvod se nachází v přímém sousedství chemického 
průmyslu, který zastupují Synthesia, a.s. Pardubice a částečně i Paramo Pardubice a.s.  
 

Je kladen důraz na péči o veřejnou zeleň, dřeviny a živé ploty vysazené v rámci 
městského obvodu. Jedná se o důležitý zelený filtr, který má v přímém dosahu tak velké 
chemické továrny, jakou je a.s. Synthesia Pardubice, nezastupitelnou roli. Pro další léta je 
nutné opět zajistit pravidelnou údržbu všech zelených ploch ve správě městského 
obvodu včetně živých plotů. Velmi důležitá, stejně jako v minulých letech, bude i výsadba 
nových dřevin, a to nejen z rozpočtu městského obvodu.  Důraz bude kladen na výsadbu 
určenou v rámci správního řízení na kácení dřevin rostoucích mimo les, jako náhradní za 
kompenzaci vzniklé ekologické újmy, zejména při velkých investičních akcích a 
stavbách. Zřetel bude brán na kontrolu vzrostlých dřevin rostoucích v místech s větší 
intenzitou pohybu osob (parky, hřiště, zastávky MHD, apod.). I nadále budou pokračovat 
projekty revitalizace a rekonstrukce vybraných parkových ploch a ploch 
k volnočasovým aktivitám, které mají sloužit k příjemnému odpočinku občanů.  
 

Do životního prostředí patří i nadále sledování povinnosti údržby a péče o vodní toky 
protékající jednotlivými místními částmi městského obvodu. Soustavu vodotečí tvoří 
Podborský potok, Panský potok, Trnovský odpad, Velká strouha, Brozanský potok a 
Hledíkovský potok. Problémem, který bude zřejmě nutné řešit i pro další období je 
rozdílné vlastnictví k daným vodotečím a jejich břehům.  
 

Nezastupitelnou součástí životního prostředí je samozřejmě i odpadové hospodářství 
a nakládání s odpady. Po převedení odpadových dvorů v Rosicích a Ohrazenicích v roce 
2006 na nového majitele, kterým se staly Služby města Pardubic a.s., bude tedy na 
městském obvodu, aby dohlížel nad činností těchto zařízení a operativně spolupracoval 
s dceřinou společností „Odpady SmP a.s.“, která dvory provozuje. Samostatně 
přistavované velkoobjemové kontejnery, zajištění obsluhy a výsypu odpadkových košů a 
košů na psí exkrementy, zůstávají i nadále v přímé působnosti městského obvodu.  
 

Služby města Pardubic, a.s. (dále jen SmP) - činnost této organizace se již po mnoho let 
v rámci městského obvodu zaměřuje zejména na následující oblasti:  
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- likvidace odpadů, 
- fungování dvorů na přistavování kontejnerů, 
- celoroční údržba místních komunikací, 
- fungování veřejného osvětlení. 

Zimní i letní údržba místních komunikací je ze strany SmP  prováděna dle možnosti a 
zpracovaných plánů. Každý rok je zpracován ze strany magistrátu města plán zimní 
údržby a čištění komunikací, který je projednáván se zástupci MO. I MO každoročně 
zpracovává plán zimní údržby, na jehož činnosti se podílí pracovní skupina odboru 
ŽPOD.  
 

Nutné je zaměřit pozornost na černé skládky, neustále monitorovat jejich výskyt, 
provádět kontrolu obvyklých míst výskytu prostřednictvím foto-pasti nebo zvýšeným 
dozorem Městské policie Pardubice. Likvidaci vzniklého odpadu podle rozsahu potom 
lze likvidovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, např. Služeb města Pardubic, 
a.s. nebo pracovníků provádějících úklid veřejných prostranství z Úřadu práce 
v Pardubicích. Pravidelně se účastnit úklidových akcí, např. Ukliďme Česko.  
 

NAVRHOVANÝ PROGRAM 
 

1. Zajistit trvalou komunikaci mezi zástupci chemických závodů a dalšími výrobními 
subjekty a dotčenými zástupci úřadu MO, pro zajištění např. informací o 
připravovaných změnách ve výrobním plánu, apod., a pro případ vzniku 
provozních nehod, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí. 

    Z.: starosta MO, vedoucí odboru ŽPOD 
Komunikace probíhá formou SMS zpráv (hlášení provozních nehod, najíždění 
výrob, odstávky, výplachy kotlů apod.) nebo osobního jednání. Průběžně plněno. 

 

2. Zajistit kvalitní trvalou údržbu zelených ploch nacházejících se na veřejných 
prostranstvích území MO, které jsou ve vlastnictví města Pardubic. Soustředit 
pozornost na vybrané plochy, kterými jsou parky, dětská hřiště, zelené plochy 
podél průjezdních komunikací jednotlivých místních částí MO.   

   Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Údržba veřejných zelených ploch je udržována ze strany pracovníků pracovní 
skupiny úřadu a externích firem na kvalitní úrovni. Na klimatické změny, které se 
projevují mj. dlouhodobým suchem, je v uvedené oblasti reagováno např.  
výběrem vhodných lokalit pro zachování lučního porostu, nastavení vhodné 
výšky seče, výběr ploch vhodných k mulčování, úpravou četností sečí ploch apod., 
které vedou k lepšímu zadržení vody v krajině a podpoře např. biodiverzity 
druhů. Průběžně plněno. 
 

3. Trvalou pozornost věnovat péči o vzrostlé dřeviny a novou výsadbu. Aktivně 
postupovat ve vztahu k investorům v případě ukládání náhradní výsadby. Trvale 
doplňovat a využívat stávající systém inventarizace stromů, vedený na portálu 
„Stromy pod kontrolou“. 

   Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Výsadba dřevin je realizována pravidelně podle schválených plánů výsadeb. Na 
péči o záhonky byla vybrána odborná externí firma.  
Evidence dřevin, která je vedená na portálu Stromy pod kontrolu, prochází stálou 
aktualizací a je využívána zejména pro plánování údržeb stromů a dalších 
následných opatření, kontrol bezpečnostních vazeb apod. Lokality jsou dle 
potřeby doplňovány. Průběžně plněno.  
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4. Ve spolupráci se správci vodních toků, nacházejících se na území MO, 
spoluutvářet plány čištění a udržování průtočnosti koryt. Kontrolovat současně 
jejich dodržování.   

  Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Ze strany správce drobných vodních toků Povodí Labe s.p. nebyl dosud zaslán 
aktualizovaný plán čištění vodních toků na území MO. V roce 2019 bylo 
provedeno čištění Brozanského potoka v části soutoku na konci ulice 
Pohránovská v Ohrazenicích od břehového porostu. Úkol trvá. 

 

5. Zajišťovat dohled nad fungováním separačních dvorů v Ohrazenicích a v Rosicích. 
Zajišťovat v rámci jednotlivých místních částí MO fungování tříděného sběru.  
Vyhodnocovat doplňování kontejnerů na tříděný odpad, odpadkových košů a 
košů na psí exkrementy. 
           Z.: vedoucí odboru ŽPOD 

 Trvale plněno. V součinnosti se zástupci a.s. SmP.  
 

6. Aktivně pokračovat v zavedeném systému sledování a vyhodnocování vzniku 
černých skládek v jednotlivých lokalitách MO (využití fotopastí), a ten podle 
finančních možností zdokonalovat. Vytvářet a obnovovat preventivní opatření 
proti vzniku těchto skládek. Výsledky vyhodnocovat 1x ročně na jednání RMO. 
           Z.: vedoucí odboru ŽPOD 

Sběr odpadu na veřejných prostranstvích a řešení drobných skládek odpadu 
zajišťují pracovníci z ÚP v Pardubicích nebo pracovníci oddělení pracovní skupiny 
ÚMO. Větší zásahy pak likvidují odborné firmy. Při akci „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“ 2019, kterou MO pořádal, bylo uklizeno a zlikvidováno celkem 2 780 kg 
převážně směsného komunálního odpadu. Fotopast byla využita na lesní cestě 
v Rosicích n/L. Zprávu na téma výskytu a řešení černých skládek projednala RMO 
dne 22. 5. 2019. 
V roce 2020 byly likvidovány černé skládky odpadu u stanoviště kontejnerů 
v Trnové-2x a na konci Pohránovské aleje v Ohrazenicích. Akce „Ukliďme svět-
Ukliďme Česko“, kterou MO pořádal z důvodu pandemie coronaviru v náhradním 
podzimním termínu, bylo uklizeno a zlikvidováno celkem 960 kg převážně 
směsného komunálního odpadu. Zprávy na téma výskytu a řešení černých skládek 
projednala RMO ve dnech 20. 5. 2020 a 12. 5. 2021. 

 

7. Zajistit opravy, rozvoj, případně rozšíření stávajících stanovišť na tříděný odpad. 
Sledovat trendy v této oblasti.   
           Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Realizováno trvale podle potřeby nebo jednotlivých podnětů. Trvale plněno. 

 

8. Ve spolupráci s místními komisemi trvale vyhodnocovat stav údržby místních 
komunikací, kterou podle plánů údržby (čistění místních komunikací včetně zimní 
údržby) zajišťují SmP a.s. Ve spolupráci se SmP a.s. zajišťovat prostřednictvím 
pracovní skupiny ÚMO podle schváleného plánu MO zimní údržbu vybraných 
komunikací.  

   Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
 Realizováno trvale podle potřeby a podnětů místních komisí. Trvale plněno. 
 

ČL. IV 
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Oblast sportu a kultury, spolkového života, možnosti vyžití 
občanů na hřištích, sportovištích a v parcích MO  

 

Městský obvod Pardubice VII má v oblasti činnosti spolků historické tradice.  
Nejvýraznější je spolupráce se sportovními organizacemi v místě a se spolky 
v jednotlivých místních částech městského obvodu. Důvodem je skutečnost, že se 
městský obvod skládá ze čtyř bývalých obcí, kde sportovní a spolková činnost byla 
v minulosti neodmyslitelnou součástí života.  
Samotná tradice je především postavena na místních hasičích v jednotlivých místních 
částech MO a sportovních organizacích. Jejich kvalitu nakonec potvrdila i možnost 
zřízení Jednotky dobrovolných hasičů Městského obvodu Pardubice VII, která je 
zařazena do plošného pokrytí jednotek PO v rámci krajského hasičského sboru.  
 

Významná spolupráce je již řadu let navázána s předškolskými a školskými zařízeními. 
V současné době v rámci městského obvodu fungují dvě mateřské školy a dvě základní 
školy. Komunikace s řediteli těchto zařízení je velmi aktivní, četná, i když není městský 
obvod jejich zřizovatelem.   
 

Prioritou v rámci úseku kultury je v případě městského obvodu fungování místních 
knihoven. Dnes se již jedná o tři knihovny – v Ohrazenicích, Doubravicích a v Rosicích. 
Do oblasti kultury v rámci městského obvodu lze samozřejmě i zařadit řadu památníků, 
které se nacházejí v jednotlivých místních částech městského obvodu. Jsou to především 
památníky padlých z první a druhé světové války, o které městský obvod trvale pečuje. 
Výsledek vztahu k pietě padlých může dokladovat i nově rekonstruovaný park Jiřího 
Potůčka Tolara v Trnové.  Samozřejmě svou kulturní, ale i historickou hodnotu má 
železniční muzeum na nádraží v Rosicích nad Labem, které svou jedinečností láká 
návštěvníky z dalekého okolí. Nově zřízený Klub důchodců v Ohrazenicích pro seniory 
nabízí celou řadu aktivit. 
 

V případě sportu trvale sehrává v rámci městského obvodu svou dominantní úlohu TJ 
Sokol Rosice nad Labem, pod jehož hlavičkou fungují tři sportovní oddíly. Jinak jsou to 
menší oddíly v jednotlivých místních částech městského obvodu.  
 

Občanské veřejnosti slouží celá řada dětských hřišť, sportovišť a parků, které zřídil a 
provozuje MO. To se především týká nově vybudovaných hřišť v Trnové, Ohrazenicích a 
Rosicích.  
MO Pardubice VII spravuje celou řadu dětských hřišť a sportovišť: 
1.1.  Dětské hřiště Doubravice  
Osazení: Kolotoč lavičkový, překlápěcí houpačka jednoduchá - kovová, 

pružinová houpačka - Pejsek, kyvadlová houpačka - Lvíček BOX, 
pískoviště kryté, překlápěcí houpačka RSA, herní soustava UNIVERSAL 
Bonita (herní hrad), pružinové houpadlo čtyřlístek, stůl na stolní tenis, 
set venkovních laviček a stolu z kovu, kreslící tabule, piškvorky   

  

2.1. Sportoviště Doubravice (multifunkční sportoviště z umělé trávy s demontovatelnými  
mantinely) 

Osazení:  koš na streetball, branky na malou kopanou, dřevěný srub pro správce 
venkovní posilovna (street workout)    

 
1.2. Dětské hřiště proudové domky Ohrazenice 
Osazení: překlápěcí houpačka RSA, pružinová houpačka - Nosorožec, kolotoč 

lavičkový, závěsná houpačka - Ptačí hnízdo,  
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2.1. Sportoviště proudové domky Ohrazenice (hřiště z umělé trávy) 
Osazení:  koš na streetball 
 

1.3. Dětské hřiště v parku Ohrádka Ohrazenice 
Osazení: Pružinová houpačka - Kohoutek, pružinová houpačka – Kočička, 

kolotoč lavičkový, překlápěcí houpačka dvojitá - kovová, překlápěcí 
houpačka RSA, pískoviště kryté, herní sestava dětského hradu, kreslící 
tabule, přípojka elektro    

 

2.2. Sportoviště park Ohrádka Ohrazenice (hřiště z umělé trávy bez mantinelů) 
Osazení: koš na streetball, dřevěný domek na nářadí, stůl na stolní tenis, hřiště 

na pétanque, Fitness prvek CX - 05 Elipsovité zařízení, Fitness prvek CX 
- 09 Surfovací zařízení, Fitness prvek CX - 07 Procvičování chůze, 
sloupky, přípojka elektro, asfaltová herní plocha na badminton se 
sloupky 

1.4. Dětské hřiště v ulici Arbesova, Ohrazenice 
Osazení: lanová pyramida, neherní prvek – palisádový šnek    
 

1.5. Dětské hřiště u hasičské zbrojnice Trnová 
Osazení: pískoviště kryté, kolotoč lavičkový, překlápěcí houpačka jednoduchá - 

kovová, překlápěcí houpačka pružinová, překlápěcí houpačka RSA, 
pružinová houpačka - Mrož, kreslící tabule,    

 

2.3. Sportoviště u hasičské zbrojnice Trnová (hřiště antukové) 
Osazení:  koš na streetball, stůl na stolní tenis, sloupky    
 

2.4. Sportoviště za hasičskou zbrojnicí Trnová (hřiště asfaltové bez mantinelů) 
Osazení:  sloupky    
 

1.5. Dětské hřiště v parku u měnírny DPMP Trnová  
Osazení: pružinová houpačka - Krokodýl, herní sestava dvouvěžová, prolézačka 

Pyramida, prolézačka Šapitó, kreslící tabule Panda    
 

1.6. Dětské hřiště ve vnitrobloku SBD Trnová 
Osazení: pískoviště palisádové, překlápěcí houpačka jednoduchá - kovová, 

pružinová houpačka - Kohoutek, herní sestava MSH - Věžička se 
skluzavkou, překlápěcí houpačka RSA, pružinová houpačka - Dráček, 
závěsná houpačka dvojitá, otočný disk     

 

1.7. Dětské hřiště J. Jabůrkové slepá ulice Trnová 
Osazení: Pružinová houpačka - Hroch, pružinová houpačka - Pejsek, překlápěcí 

houpačka RSA, herní sestava Monkey´s bridge 1B, branka na floorball 
2ks, otočný disk, lanová pyramida,     

 

1.8. Dětské hřiště Lesoparku J. Potůčka v Trnové 
Osazení: Rumburácova tvrz, prolézačka Mučírna, skákací panák, prolézačka Supí 

hnízdo, dvoupružinová houpačka - Sestřenice veverky, překlápěcí 
houpačka jednoduchá - kovová, závěsná houpačka dvojitá 1M 1+1, 
pružinová houpačka - Skútřík, kolotoč lavičkový s kovovým zábradlím, 
kryté pískoviště, kreslící tabule, prohazovadlo Klaun, dřevěný domek 
na nářadí, přípojka elektro  
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2.5. Sportoviště Lesoparku J. Potůčka (multifunkční hřiště z umělé trávy s mantinely) 
Osazení: Posilovací stroj Twister Helena, posilovací stroj Surf Gemini, posilovací 

stroj Stepper Forest, posilovací stroj Stepper Merkur, posilovací stroj 
Pegas, hřiště na pétanque, demontovatelné sloupky, přípojka elektro     

 

1.9. Dětské hřiště Oskara Brázdy v Rosicích nad Labem 
Osazení: Hrací stěna Piškvorky, závěsná houpačka 1M 1+1, prohazovadlo Tygřík, 

pružinové houpadlo čtyřlístek, kolotoč lavičkový, pískoviště kryté, 
skluzavka se žebříkem, překlápěcí houpačka jednoduchá - kovová, 
domeček dřevěný, kyvadlová houpačka - Ponny, pružinová houpačka-  
Zebra, překlápěcí houpačka RSA, kreslící tabule, otočný disk, herní 
sestava UNI (herní hrad - tři věže), set venkovních laviček a stolu 
z kovu. V roce 2019 instalována lanová pyramida.           

 

2.6. Sportoviště Březinka Rosice nad Labem (multifunkční hřiště z umělé trávy s mantinely) 
Osazení: Koš na basketball - 2ks, branka na házenou - 2ks, oplocení sportoviště, 

umělý povrch sportoviště, prolézačka Paraván, trojhrazda, 
přeskakovací tyče, běžecké lyže Josla, brusle Josla, surf Josla, stůl na 
stolní tenis, dřevěný domek na nářadí, demontovatelné sloupky, 
přípojka elektro 

 

NAVRHOVANÝ PROGRAM 
 

1. Prostřednictvím dotací z rozpočtu městského obvodu podporovat sportovní, 
kulturní a společenské akce. V rámci využívání dotací uplatnit systém kontrol 
vynaložení veřejných prostředků. Využívat akcí, na které přispívá městský obvod 
dotací, k propagaci městského obvodu.  

        Z.: vedoucí odboru KÚ 
Průběžně plněno. Rok 2020 byl z důvodu pandemie covid zcela mimořádný, 
z poskytnutých celkem 30 položek (28xakce, 2xsportovní vybavení) bylo 12 bez 
náhrady zrušeno. 

2. Za účasti zástupců městského obvodu a sportovních oddílů vyhodnocovat 
pravidelně činnost těchto oddílů. Účast zástupců městského obvodu na výročních 
schůzích. 

                Z.: starosta MO, tajemník ÚMO, členové ZMO, vedoucí odborů ÚMO 
Průběžně plněno, 4.11.2019 se konalo společné jednání za účelem vyhodnocení 
činnosti spolu s předložením návrhu konání akcí na další rok. Za MO se jednání 
zúčastnil starosta pan Čapek a za ÚMO tajemnice paní Kroutilová. Výročních 
schůzí spolků se pravidelně účastní starosta pan Čapek. V roce 2020 se setkání 
poprvé po 19 letech nekonalo, z důvodu nařízeného nouzového stavu. 

3. Trvale pečovat o již stávající dětská hřiště a sportoviště v jednotlivých místních 
částech podle požadavků místních komisí a finančních možností doplňovat tato 
hřiště o herní prvky, sportovní prvky, prvky pro seniory nebo další rekreační 
vybavení.  

   Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Realizováno trvale podle potřeby a podnětů místních komisí. 

 
4. Zaměřit se na rozvoj klidových a relaxačních zón k sezení na území MO, např. 

efektivním využitím mobilní zeleně, parkového mobiliáře, architektonických 
prvků (vytváření tzv. „konverzačních ostrůvků“, snížení hladiny hluku, atp.). 

   Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
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Realizováno trvale. 
 

5. Trvale sledovat trendy pro další rozvoj dětských hřišť a sportovišť (motivace 
k tvořivosti, fyzické aktivitě, cvičení a hrám, zaměření se na seniory, apod.)   

   Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Realizováno trvale. 

 
6. Trvalou pozornost věnovat fungování místních knihoven v Doubravicích, 

Ohrazenicích a v Rosicích. Minimálně jedenkrát ročně vyhodnocovat za účasti 
vedoucích knihoven jejich činnost. 

        Z.: vedoucí odboru KÚ 
 Průběžně plněno. 

7. Zajistit trvalou péči o památníky, pomníky padlých a stavby náboženského 
charakteru (zvoničky, křížky), včetně jejich okolí, které jsou umístěny 
v jednotlivých místních částech městského obvodu. 

    Z.: vedoucí odboru EO, vedoucí odboru ŽPOD 
V září 2019 provedena kontrola všech památníků, pomníků a staveb s tím, že 
jejich stav byl uspokojivý a nevyžadoval žádné opravy. Průběžně byla v roc 2020 
prováděna kontrola všech památníků, pomníků a staveb. V květnu 2021 bylo 
zažádáno o opravu oplocení náboženské stavby v Trnové – kříž na podstavci v ul. 
J. Potůčka. Stav ostatních byl uspokojivý a nevyžadoval žádné opravy. 

 
8. Trvale spolupracovat se Sbory dobrovolných hasičů v jednotlivých místních 

částech městského obvodu. Podílet se na akcích, které tyto spolky pořádají a 
vytvářet trvale dobrou komunikační vazbu mezi těmito spolky a úřadem 
městského obvodu z důvodu zajištění kvalitního využívání hasičského vybavení 
umístěného v hasičských zbrojnicích a zajištění personálního obsazení Jednotky 
SDH městského obvodu.   

     Z.: starosta MO, tajemník ÚMO 
 Průběžně plněno. 

9. Výstavba Fit stezky městským obvodem. Realizace trasování stávajícími stezkami 
s realizací krátkých spojek mezi funkčními prvky trasy (výstavba odpočívadel, 
street workout,  info tabule s průběhem trasy, apod.).   

             Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Usnesení ZMO ze dne 16.12.2020 byla tato investice vyřazena z realizace, tzv. pod 
čáru. 

 
ČL. V 

 

Péče o nemovitosti, které jsou ve správě Městského 
obvodu Pardubice VII 

 

Daná oblast je řešena STATUTEM města Pardubice. Do správy Městského obvodu 
Pardubice VII jsou svěřeny nemovitosti, které vlastní město Pardubice. Jedná se o 
historický majetek bývalých obcí, ze kterých se městský obvod skládá, a který byl 
v rámci jejich integrace k městu Pardubice na město převeden. Jsou to obecní domy a 
objekty hasičských zbrojnic. 
 

Jedná se o následující objekty a jejich technický stav 
Rosice n Labem - Gen. Svobody č.p. 198 (obecní dům) 
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Doubravice č.p. 8 
Ohrazenice - Semtínská č.p. 42 
Trnová - Bohdanečská č.p. 32 
Požární zbrojnice - Trnová 
Požární zbrojnice - Rosice nad Labem 
Požární zbrojnice - Ohrazenice - Pohránovská č.p. 230 
 

Obecní dům č.p.198 v Rosicích nad Labem - sídlo úřadu MO Pardubice VII 
Jedná se o zděnou, cihlovou budovu s fasádou opatřenou nátěrem. Mezi poslední 
provedené opravy patřila v roce 2018 instalace technologie aktivní elektroosmózy za 
účelem vysoušení zdiva. V roce 2018 byla též vyměněna všechna okna za nová 
s izolačními 3-skly. Začátkem roku 2019 bylo provedeno vybudování bezbariérového 
vstupu do budovy a předláždění podlah v přízemí. 
Do nového programu rozvoje byla navržena oprava fasády a řešení původních rohových 
dřevěných oken, odvodnění přilehlé zpevněné plochy a svodů, oprava zpevněné plochy 
nádvoří.   
Na jaře 2019 byl zrealizován bezbariérový vstup do budovy. Dále byl ze 3 stran budovy 
vybudován okapový chodník, což významně zlepší odvod vody od základů domu a spolu 
s elektroosmózou zabrání vzlínání vlhkosti do zdí. V září 2019 byl do budovy instalován 
nový systém elektrického poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. 
Dále byla provedena oprava střechy na garáži. V roce 2020 byla po škodní události 
provedena celková rekonstrukce podlahy, stropu a osvětlení kanceláře Ekonomického 
odboru v přízemí a rekonstrukce kuchyňky a WC v 1. poschodí. Do zasedací místnosti ve 
2. poschodí byla instalována nová klimatizace. V budově byly uložením instalačních UTP 
kabelů a zásuvek RJ45 zkapacitněny komunikační sítě. 
 

Obecní dům č.p. 8  v Doubravicích 
Zdivo budovy je cihlové, střecha eternit, okna plastová, budova je z 1/3 podsklepena. 
Interiér budovy je v zachovalém stavu. V současnosti je v budově restaurace, úřadovna 
MO Pardubice VII, místní knihovna, výrobní provozovna a jedna bytová jednotka. Velký 
sál je pronajat správci restaurace. V roce 2018 byla provedena lokální oprava střechy. 
Pro následující období, tedy do nového programu rozvoje, připravujeme výměnu celého 
střešního pláště. 
V roce 2019 bylo rekonstruováno schodiště na východní straně objektu a opraveno 
zábradlí na schodišti ze severní strany. Dále byla zrekonstruována místnost WC v 1. 
poschodí objektu. 
V roce 2020 byl opraven strop a osvětlení ve výčepní místnosti restaurace. Dále byly 
opraveny omítky ve skladu restaurace. Na střeše objektu jsou namontovány nové 
komínové lávky. V roce 2021 bylo v šicí dílně rekonstruováno WC a opraveny odtoky 
dešťové vody na přístavbě šicí dílny a kuchyně restaurace. V květnu 2021 byla 
objednána výměna vstupních dveří do objektu OD. 
 

Obecní dům č.p. 42 v Ohrazenicích  
Budova je v současnosti v dobrém stavu. Zdivo cihlové, střecha plechová (v r.2006 
proveden nátěr střechy), rovněž i fasáda prošla opravou včetně klempířských prvků a je 
v dobrém stavu.V objektu budovy se nachází místnost úřadu Městského obvodu 
Pardubice VII, místnost pro místní rozhlas, knihovna, část přízemí byla pronajata 
soukromému subjektu a dále jsou v budově dvě bytové jednotky. Do nového programu 
rozvoje se mj. počítá s opravou venkovního schodiště, výměnou vchodových dveří. 
V roce 2019 bylo zrekonstruováno schodiště vedoucí k pronajaté provozovně pedikúry. 
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V květnu 2021 byly ukončeny stavební úpravy zasedací místnosti a sociálního zázemí. 
Zároveň byly provedeny úpravy na dvorku OD položením zatravňovací dlažby na 
vhodná místa. Připravujeme výměnu vstupních dveří do objektu OD. 
 

Obecní dům č.p. 32 v Trnové   
Jedná se o nepodsklepenou budovu v zachovalém technickém stavu. Zdivo cihlové, 
střešní krytinu tvoří tašky (výměna v r. 2000), vše v dobrém technickém stavu. V roce 
2008 provedena kompletní výměna střešní krytiny na přístavku budovy. V roce 2011 
provedena výměna 2 ks oken. Pro příští období nutná výměna i zbývajících oken. 
V současnosti je budova pronajata soukromému subjektu. V objektu je umístěn rozhlas 
MO. Do programu rozvoje zařadíme dokončení výměny oken. 
 

Požární zbrojnice Rosice nad Labem 
Budova je zděná opatřena opravenou fasádou. V roce 2007 provedena kompletní 
rekonstrukce rozvodu el. instalace a v roce 2008 výměna střešní krytiny (Bramac). 
V roce 2011 provedena částečná oprava omítky Obvodové zdivo a podlaha vykazují 
známky vlhkosti v důsledku chybějící hydroizolace. Připravujeme výstavbu nové požární 
zbrojnice na jiném místě. 
 

Požární zbrojnice Ohrazenice 
Zděná budova z části podmáčená, rovněž i omítka na západní straně je v důsledku zemní 
vlhkosti částečně poškozená. Střecha je opatřena eternitovou krytinou v dobrém stavu. 
Část objektu je pronajímána jako autodílna drobných oprav. V roce 2007 provedena 
kompletní rekonstrukce el. instalace, v roce 2008 provedena přípojka vody a kanalizace, 
v roce 2012 provedena oprava nadstřešní části komínu a provedeny drobné stavební 
úpravy v klubovně (WC , kuchyňka).  
 

Požární zbrojnice Trnová 
Budova je v dobrém technickém stavu, zdivo nevykazuje známky vlhkosti. Budova je 
opatřená zachovalou opravenou omítkou. Krytina střechy objektu - kanadský šindel - 
rovněž v dobrém technickém stavu, nevyžadující opravu. V roce 2007 provedena 
kompletní rekonstrukce el. instalace, v roce 2010 provedena nová kanalizační přípojka. 
V roce 2013 dokončena přístavba sociálního zařízení a skladového prostoru. 
 

Požární zbrojnice Doubravice – budova není svěřena do správy MO 
Budova je ve správě Městského rozvojového fondu města Pardubic a v současné době 
plně vyhovuje potřebám hasičského sboru. Celá budova byla v r. 2004 zateplena a 
provedena nová fasáda z prostředků Městského rozvojového fondu. V roce 2008 
provedena oprava střechy financována z rozpočtu města Pardubice. 
 
 

Městský obvod se maximálně snaží, aby opravy a rekonstrukce těchto objektů byly 
finančně řešeny z výtěžnosti jejich fungování v rámci nájemních smluv. Z tohoto důvodu 
jsou nebytové a bytové prostory pronajaty a získané prostředky slouží na jejich další 
obnovu a udržování.  
 

Využití objektů k pronájmu: 
PRONAJÍMANÉ BYTOVÉ JEDNOTKY: 
- na adrese Semtínská 42, Ohrazenice 

- byt 4+1   
      - byt 1+1   
- na adrese Doubravice 8  

- byt 2+1   
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PRONAJÍMANÉ NEBYTOVÉ PROSTORY: 
- na adrese Semtínská 42, Ohrazenice  
- požární zbrojnice Ohrazenice  
- na adrese Doubravice 8 
- na adrese Trnová, Bohdanečská čp. 32 

 

NAVRHOVANÝ PROGRAM 
 

1. Průběžná snaha o pronajmutí případných uvolněných prostor, vypisování záměrů 
a výběrových řízení na nájem volných prostor.  

i. Z.: vedoucí odboru EO 
Průběžně plněno. Od 1.8.2019 uzavřena nová nájemní smlouva na prostor 
sloužící podnikání v OD Ohrazenice, a to se stávajícím nájemcem při zachování 
stejného účelu nájmu – provozovny pedikúry a manikúry. Část půdního prostoru 
v OD Doubravice je pronajata za účelem instalace telekomunikačního či obdobného 

zařízení a jeho technologických prvků k šíření internetu. Uzavřeny dodatky na 
prodloužení nájmů všech bytů o další rok v souladu se Zásadami pro nájem bytů.  
Od května 2020 nový nájemce restaurace Pod Věží v Doubravicích.  Od ledna 
2021 uzavřena nová nájemní smlouva na prostor sloužící podnikání v OD Trnová, 
a to se stávajícím nájemcem při zachování stejného účelu nájmu – provozovny 
čalounické dílny. 
 

 
2. Průběžné opravy a rekonstrukce částí objektů svěřených prostřednictvím 

STATUTU městem Pardubice do správy Městskému obvodu Pardubice VII  
   Z.: vedoucí odboru ŽPOD 

Průběžně plněno. 
 

3.  Oprava střešní konstrukce a výměna celého střešního pláště v OD Doubravice. 
   Z.: vedoucí odboru ŽPOD 

Úkol trvá. 
4. Oprava fasády OD Rosice dle výsledků odstranění vlhkosti (elektroosmóza) 

Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Úkol trvá. Instalované opatření je pravidelně vyhodnocované s pozitivním 
výsledkem.                                                
                                            

ČL. VI 
 

Oblast daní a poplatků 
 

Daně a poplatky tvoří hlavní zdroje příjmové strany rozpočtu městského obvodu.  
 

Daňové příjmy Statutárního města Pardubice jsou dány zákonem o rozpočtovém určení 
daní, následně podíl městského obvodu na daňových příjmech města je stanoven 
v obecně závazné vyhlášce – statutu. Podíl na daňových příjmech města je na městský 
obvod směrován pravidelným měsíčním transferem z rozpočtu města. Celkový transfer 
obsahuje prostředky do následujících oblastí: 

- oblast dopravy,  
- oblast životního prostředí,  
- obecný transfer na výkon státní správy a samosprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hasičská zbrojnice 

Rosice nad Labem 

→ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 19 

Do činnosti úřadu městského obvodu spadá oblast správních a místních poplatků. 
Zatímco správní poplatky jsou vybírány většinou za určitý úkon (např. vidimace, 
legalizace apod.) a jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích, místní poplatky 
zavádí Statutární město Pardubice na svém území obecně závaznými vyhláškami na 
základě zákona o místních poplatcích. 
 

Městský obvod na svém území vybírá následující poplatky: 
- poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
- poplatek ze psů, 
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu (dále jen TKO) 
 

Většina poplatků je přímým zdrojem příjmů rozpočtu městského obvodu, pouze 
z příjmů z místního poplatku za TKO zůstává městskému obvodu cca čtvrtina a zbývající 
část je odváděna do rozpočtu města na zajištění systému shromažďování, sběru, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

 

ČL. VII 
 
 

Podíl Městského obvodu Pardubice VII na investičních 
záměrech jiných subjektů, které se týkají městského 

obvodu 
Velké opravy a investice MO,  

opravy místních komunikací, jejich součástí a příslušenství 
 

Městský obvod Pardubice VII je organizační jednotkou města. Podle zákona o obcích je 
prováděna veřejná správa v územně členěném statutárním městě prostřednictvím 
jednotlivých orgánů MO. Velké investiční, architektonické a urbanistické záměry 
však do rámce kompetencí orgánů městského obvodu přímo nespadají. To patří stále 
výhradně do kompetence statutárního města a jiných subjektů. Je však nutné, aby i pro 
budoucnost se městský obvod snažil svou aktivní komunální politikou tuto oblast 
ovlivňovat a zajistit tak odpovídající podmínky pro místní rozvoj v jednotlivých 
oblastech svých místních částí, bývalých obcí, které zahrnují historicky samostatná 
katastrální území.   
Jednou z významných oblastí, a to nejen místního charakteru, musí být zájem na řešení 
bytové politiky. S tím souvisí nejen využití a zastavění dlouhodobě ladem ležících 
pozemků, ale i další rozvoj městského obvodu především z pohledu místní populace, 
zvyšování počtu „kmenových“ obyvatel a samozřejmě i výnosů daňových příjmů pro celý 
městský obvod.  
Od vzniku městského obvodu zde vznikla řada sídlišť a satelitů rodinných domů. 
V současné době se budují a připravují další. Je to výsledek především vysoce kvalitní 
spolupráce s odbory magistrátu města, ale i aktivního přístupu jednotlivých orgánů 
městského obvodu. To se týká nejen orgánů samosprávy, ale i výkonu státní správy, 
řešení zvláštního užívání komunikací – zábory veř. prostranství a podobně. Bytová 
vybavenost v rámci obvodu se výrazně zvýšila, což potvrzuje i vzrůstající počet místních 
obyvatel. Pro budoucí rozvoj městského obvodu bude jistě v této oblasti velmi důležité, 
jak se podaří skloubit požadavky stavebních investorů s deklarovanou pohodou bydlení, 
jak ze strany nových, tak ze strany stávajících obyvatel městského obvodu.  
Výraznou úlohu v rámci rozvoje městského obvodu bude sehrávat i řešení dopravního 
komunikačního systému. Není tím myšlen místní systém komunikací, ale řešení 
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dopravního propojení jednotlivých místních částí městského obvodu včetně využití i 
spolupráce s okolními obcemi (dostupnost na úřady, „bezpečný přesun“ školáků, 
návaznost na další linky MHD do centra města a podobně).  
 

Do oblasti velkých investičních záměrů lze zařadit, stejně jako v minulém období, i další 
rozvoj lehké průmyslové výroby, obchodních center a další infrastruktury, která by měla 
v místě zvýšit nejen zaměstnanost, ale i zkvalitnit občanskou vybavenost. To se týká 
například pozemků, které jsou v rámci městského obvodu ve vlastnictví Fy Synthesia a.s. 
Pardubice, se kterými je počítáno s využitím pro lehkou průmyslovou výrobu. Oblast 
výstavby velkých obchodních center se zatím, v rámci městského obvodu, stabilizovala. 
Pro další období je však nutné nejen udržet, ale i zkvalitnit komunikaci s těmito centry a 
aktivně je v rámci standardních množností zapojit do řešení místních záležitostí.  
 

Další investice v oblasti výkonu veřejné správy lze rozčlenit zhruba na dvě základní 
části. Jednou z nich je tzv. část veřejná, do které lze zařadit podniky, kde je 100% 
vlastníkem město Pardubice. Druhá je část tzv. privátní, kde město Pardubice sice patří 
k akcionářům, ale ne majoritním; nebo se jedná o čistě soukromou službu.  
 

Do první skupiny spadají akciové společnosti Služby města Pardubice a Dopravní 
podnik města Pardubice. 
Činnost SmP,a.s. již po mnoho let zaměřuje zejména na následující oblasti: 

- likvidace odpadů, 
- fungování dvorů na přistavování kontejnerů, 
- celoroční údržba místních komunikací, 
- fungování veřejného osvětlení. 

O činnostech prvních tří odrážek je jednáno v jiných článcích. 
V případě veřejného osvětlení došlo v letech 2006 – 2010 k zásadní obměně tohoto 
zařízení v rámci městského obvodu. Vybudované bylo např. dlouhodobě požadované VO 
na cyklistické stezce od Semtína ke GLOBUSU. V předešlých letech proběhla obnova VO 
téměř na celém území MO. Zatím chybí pouze obnova VO v Ohrazenicích od ul. 
Semtínská a celé Rosice.    
 

Druhou organizací je DPmP, a.s. Již v předešlých letech bylo docíleno toho, aby byly 
jednotlivé místní části městského obvodu na hromadnou dopravu napojeny. Bohužel se 
nepodařilo zatím zajistit spoj, který by propojoval všechny místní části a zajistil tak 
občanům například bezproblémovou dopravu na samotný úřad k vyřízení svých 
záležitostí. V minulosti se podařilo městskému obvodu za spolupráce s DPmP vybavit 
autobusové zastávky MHD odpovídajícími přístřešky. Byl dokončen a realizován 
přístřešek MHD na ul Rybitevská v Rosicích nad Labem, stejně, jako dlouhodobě 
požadovaný přístřešek u Kauflandu ve směru do Trnové a Ohrazenic, a nový přístřešek 
na točně v Ohrazenicích. Připravujeme řešení nového zálivu MHD se zastávkou 
v Doubravicích na náměstí.  
 

Oblast výkonu veřejné správy lze spatřovat i ve společnosti Vodovody a kanalizace a.s. 
Pardubice (dále jen VaK). Důvodem je především fakt, že tato organizace vlastní a 
spravuje největší díl kanalizační sítě v rámci městského obvodu a v podstatě je i 
stoprocentním vlastníkem vodovodní sítě. Kanalizační sít procházela a procházet bude 
muset i nadále postupnou obměnou. Realizován byl projekt LABE-LOUČNÁ.  Občanů se 
však ještě dotýká stav vodovodního řádu a kanalizační sítě. Probíhá realizace projektu 
„Rekonstrukce vodovodního řadu Proudové domy v Ohrazenicích“, kde je pitná voda 
dodávána pro občany ještě v azbestovém potrubí, které je navíc velmi poruchové.  
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Ze služeb v soukromé oblasti nelze opomenout zařízení pošt, zdravotnická, 
restaurační a ubytovací. V rámci městského obvodu funguje řada zdravotnických 
zařízení. Místní občané mají odpovídající možnosti ve využívání těchto zařízení. 
V minulých letech byla tato oblast rozšířena o specializované pracoviště zubních lékařů 
v Ohrazenicích, které vzniklo z objektu bývalé „Staré školy“. Na území městského 
obvodu je cca deset restauračních zařízení. Nejčetnější vybavenost tohoto typu je 
v Rosicích a v Ohrazenicích.  
 

Udržování místních komunikací patří do jedné z hlavních činností Městského obvodu 
Pardubice VII v oblasti investic a drobných oprav v samostatné působnosti. Městský 
obvod zde funguje jako správce komunikací, jejichž vlastníkem je město Pardubice. 
Jedná se o místní komunikace první a druhé třídy, cyklistické stezky a samozřejmě i 
komunikace pro pěší, tedy chodníky. Druhou stranu mince tvoří opravy komunikací, a to 
po zimě.  
 

Problém, který s dopravou po místních komunikacích souvisí, je problém parkování 
osobních automobilů. Tento problém v rámci městského obvodu stále přetrvává. To se 
týká především občanů Ohrazenic, Trnové včetně tzv. Nové Trnové a Rosic.  
S dopravou a využíváním komunikací souvisí i dopravní značení. V minulých letech byl 
proveden průzkum efektivity umístění dopravního značení v souladu s vynutitelností 
jeho dodržování. Řada dopravních značek byla změněna nebo odstraněna. 
K optimálnímu řešení se zřejmě budeme dostávat postupně ještě po řadu let. Základním 
smyslem by mělo být především zefektivnit tuto problematiku tak, aby umístění 
dopravního značení bylo co nejfunkčnější, aby nekomplikovalo samotnou dopravu na 
místních komunikacích a zajišťovalo dostatečnou ochranu účastníkům silničního 
provozu. Druhou základní podmínkou musí být vynutitelnost případného porušení 
pravidel užívání komunikací (překročení stanovené rychlosti a kompletní respektování 
dopravního značení).  
Správou místních komunikací se samozřejmě rozumí i kontrolní činnost funkčnosti 
těchto komunikací, jejich součástí a příslušenství.  
 

Od roku 2018 funguje v ul. Generála Svobody v Rosicích úsekové měření rychlosti 
vozidel. Pozitivní výsledky ukazují, že se podařilo zbrzdit dopravu v daném úseku a tím 
vyřešit dlouholetý problém, se kterým se MO potýkal. 
 

Komunitní centrum 
V souvislosti s prodejem budovy restaurace U Skalů v Rosicích a záměrem nových 
majitelů ukončit provoz restaurace a současném uzavření restaurace U Tulipána vznikl 
na poměrně zalidněném území Rosic s více než 2000 obyvateli problém s nedostatkem 
míst, kde by mohli občané relaxovat s možností občerstvení. Navrhujeme ZMO schválit 
zahájení procesu přístavby objektu v areálu TJ Sokol u fotbalového hřiště v Rosicích. Zde 
by mohlo být vybudováno komunitní centrum ve vlastnictví města s možností 
celoročního provozu občerstvení a místa pro setkávání občanů, spolků apod. 
Problémovým se ukazují majetkové vztahy mezi TJ Sokolem a městem Pardubice. TJ 
Sokol navrhuje jiné řešení – na svém pozemku zateplí a opláští stávající bufet. Usnesením 

Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII č. 97/11-12/2020 ze dne 16.12.2020 bylo 

rozhodnuto poskytnout dar v celkové výši 120tis. Kč TJ Sokol Rosice nad Labem s tím, že 

obdarovaný použije darovanou finanční částku s účelem opláštění a zateplení bufetu v areálu 

fotbalového hřiště. TJ Sokol Rosice nad Labem, z.s. se rovněž smluvně zavázal, že zateplený 

bufet bude minimálně jednou ročně půjčovat ke schůzovní činnosti spolkům se sídlem v MO 

Pardubice VII. 
 

Zdroje financování 
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Financování investic a velkých oprav počítá s postupným zařazováním jednotlivých akcí 
do rozpočtu MO pro jednotlivé roky a zároveň uplatňováním požadavků na zařazení 
vybraných akcí pro krytí i z rozpočtu města. Zdroje rozpočtu MO vycházejí ze 
schváleného rozpočtového výhledu MO a zapojení prostředků uspořených v minulých 
letech. 
 

NAVRHOVANÝ PROGRAM 
 

1. Podporovat záměry realizace bytové výstavby v rámci městského obvodu s cílem 
zajistit optimální prostředí pro zachování pohody bydlení stávajících obyvatel 
dotčených částí MO a její vytvoření pro nové obyvatele. Z pozice místního orgánu 
veřejné správy při územních a stavebních řízení v rámci bytové výstavby 
minimalizovat negativní dopady plánované a následně realizované výstavby na 
stávající místní občany. Při jednání s investory bytové výstavby zaměřit svou 
pozornost na zajištění odpovídající občanské vybavenosti, včetně 
odpovídajícího řešení dopravní infrastruktury, zeleně, dřevin, herních prvků a 
dětských hřišť. 

     Z.: starosta MO 
 Průběžně plněno. 

2. Do trvalého sledování zařadit investiční záměry většího rozsahu, které se přímo 
dotýkají městského obvodu (např. stavební činnost Synthesie, výstavba RD).  
Zapojovat se do přípravy změn územního plánu města Pardubice, které by 
takovéto investice řešily. Trvalou komunikací a součinností se statutárními 
zástupci místních podnikatelských subjektů a organizací zajistit aktuální 
informovanost prostřednictvích orgánů rady MO (komise rady) a internetových 
stránek pro veřejnost o jejich investičních záměrech v případě výše uvedených 
oblastí.  

                             Z.: starosta MO, vedoucí odboru ŽPOD 
Průběžně plněno. 

3. V souladu s rozhodnutím Z MO i nadále prosazovat záporné stanovisko ve věci 
spalovny nebezpečných odpadů. 

        Z.: starosta MO 
Průběžně plněno. Zamítavé stanovisko starosty ve věci spalovny bylo zasláno 
9.3.2020 na Ministerstvo životního prostřední ČR.  

4. Aktivně se zapojovat do projektů v rámci severovýchodního obchvatu města 
Pardubice tak, aby do projektu byly zapracovány připomínky občanů MO.  

Z.: starosta MO 
Průběžně plněno. 

5. V rámci „Programu rozvoje“ zpracovat návrh velkých oprav a investičních akcí 
týkajících se místních komunikací v rámci Městského obvodu Pardubice VII, tyto 
akce zařazovat do ročních rozpočtů městského obvodu a uplatňovat požadavky 
na zařazení vybraných akcí pro financování i z rozpočtu města Pardubice (viz 
příloha). 
V rámci „Programu rozvoje“ zpracovat návrh rekonstrukcí, revitalizací nebo 
staveb, týkajících se veřejného prostranství, veřejné zeleně, sportovišť nebo 
dětských hřišť v rámci Městského obvodu Pardubice VII. Tyto akce dle 
předloženého plánu zařazovat do ročních rozpočtů městského obvodu, případně 
využít spolufinancování městem Pardubice, dotačních titulů a darů (viz příloha). 

    Z.: starosta MO, vedoucí odboru ŽPOD 
 Viz příloha. 
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6. Trvale zajišťovat péči o příslušenství a součásti místních komunikací, které byly 
městskému obvodu svěřeny do správy, včetně fungujícího odvodnění komunikací 
do místní kanalizace.  

Z.: vedoucí odboru ŽPOD 
Trvale plněno. 

 
7. Připravit podmínky pro možnost výstavby Komunitního centra. Podpořit převod 

pozemků TJ Sokol na město Pardubice, připravit návrh smluvních vztahů o 
využití Komunitního centra. Zjistit zdroje financování projektové části a hledat 
dotační možnosti pro samotnou realizaci investice. 

Z.: starosta MO, vedoucí odboru ŽPOD 
Vyřadit ze sledování, řešeno poskytnutím daru ze strany MO PVII na zateplení a 
opláštění stávajícího objektu bufetu v majetku TJ Sokol Rosice nad Labem, z.s. 

 
ČL. VIII 

 

Systém kontroly přijatého „Programu rozvoje“ 
 

1. Jako trvalý úkol zařadit kontrolu realizace „Programu rozvoje“ do plánů činnosti 
Kontrolního výboru ZMO. 

Z.: předseda KV Z MO 
Pro rok 2020 zařazeno do úkolů KV, schváleno ZMO 18.12.2019. Kontrola v roce 
2020 nebyla provedena. Pro rok 2021 zařazeno do úkolů KV a schváleno ZO 
16.12.2020. 

2. Zařadit sledování plnění „Programu rozvoje“ jako jeden z trvalých bodů činnosti 
místních komisí. 

Z.: předsedové komisí R MO 
Průběžně plněno.  

3. Kontrolu plnění „Programu rozvoje zařazovat průběžně, minimálně 1x ročně na 
jednání zastupitelstva a rady městského obvodu. 

Z.: starosta MO  
Předloženo 3.6.2020 (RMO) a 17.6.2020 (ZMO), 16.12.2020, 9.6.2021. 

4. Prostřednictvím internetových stránek městského obvodu informovat veřejnost 
o plnění „Programu rozvoje“.                     Z.: 
tajemník úřadu 
Průběžně plněno. 

 

 

PŘÍLOHA   
 

Místní část Název akce Poznámka Předpoklad 

ceny 

Rosice     

1 

REALIZOVÁNO 
2020 

Dělící ostrůvek 

přechodu pro 

chodce na 

Bělehradské ulici 

Bezpečnostní opatření-zklidnění 

dopravy v prostoru přechodu pro 

chodce z Kréty do Polabin IV 

509 225,- 
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2 

PD 2020 
Lávka přes slepé 

rameno Labe 

Řešení nebezpečné dopravní situace 

na vozovce za farou vymezením 

cyklistů a pěších.  

32 000 000,- 

3 

PD 2019 
Hasičská zbrojnice 

Rosice 

Výstavba nové hasičské zbrojnice. 

Částka Kč 6 300 000,- je blokovaná 

v rozpočtu MmP. 

0,- 

4 

 

PD 2020 

Rekonstrukce 

komunikace a 

chodníku v ul. J. K. 

Tyla 

Rekonstrukce podloží a povrchu 

komunikace, opravy dešťových 

vpustí, obrub, řešení odvodnění, 

chodníky ze zámkové dlažby (v úseku 

od křižovatky Gen. Svobody po sběrný dvůr) 

4 738 630,- 

5 

ZRUŠENO 

6/2020 

   

6 

 

PD 2020 

Rekonstrukce 

chodníků v ul. 

Prokopa Holého 

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé.  
Úseky: od ulice Chelčického-O. Brázdy L strana, 

od O. Brázdy-Borová P strana včetně části 

v křižovatce, od Borová na konec obě stany, 

celkem cca 700 m   

3 545 200,- 

7 

REALIZOVÁNO 
 

Instalace 

zavlažovacího 

systému v parku 9. 

května  

Řešení zavlažování veřejné zeleně 

náměstí vrtanou studnou s rozvodem 

a přípojkou elektro. 

657 582,- 

8 

REALIZOVÁNO 
 

Rekonstrukce 

zpevněné plochy u 

Sokolovny 

Rekonstrukce povrchu, řešení 

odvodnění, výměna obrub prostoru u 

Sokolovny v ulici Gen. Svobody. 

261 566,- 

9 

 

REALIZOVÁNO 
 

Rekonstrukce 

chodníku u točny 

MHD Kréta 

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé (konec ulice 

Legionářská k přechodu pro chodce na Pol. II.) 

251 940,- 

ZRUŠENO 

12/2020 

   

   

C E L K E M místní část 

 

41 964 143,- 

Trnová    

1 

PD 2020 
Výstavba nového 

chodníku v Trnové 

Výstavba nového chodníku-

spojnice prostoru mezi firmu AAA 

auto a Poliklinikou Trnová  
(v návaznosti po řešení CZ Stavební H.). 

565 601,- 

2 

REALIZOVÁNO 
2020 

Oprava zpevněné 

plochy v ulici J. 

Jabůrkové.  

Rekonstrukce betonové plochy před 

bytovým domem č. p. 261–263 

výměnou krytu včetně podloží. 

602 440,- 

REALIZOVÁNO 
 

Stanoviště pro 

vánoční strom 

Řešení umístění kotvení pro účely 

dočasného umístění vánoční 

výzdoby-stromu.   

 

ZRUŠENO 

12/2020 
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  C E L K E M místní část 1 168 041,- 

Ohrazenice    

1 

REALIZOVÁNO 
2020 

Výstavba nového 

parkovací stání 

ulice Pištorova 

Realizace nových parkovací stání v 

prostoru mezi konečnou MHD a 

nadchodem k žel. st. Semtín. 

1 593 141,- 

2 

PŘIHLÁŠEN 
DOTACE 2020 

Oprava hráze 

rybníčku 

Ohrazenice 

Realizace opravy hráze, zpevnění 

břehů, odbahnění, oprava vstupní a 

výstupní výpusti, sadové úpravy 

(spojení s parkem Ohrádka mostkem). 

1 000 000,- 

3 

PD 2020 

Výstavba nové 

parkovací plochy 

v ulici Semtínská. 

Výstavba nového parkoviště pro cca 

10 vozidel u č.p. 290, včetně PD. 

1 108 364,- 

ZRUŠENO 

12/2020 

   

5 

REALIZOVÁNO 
2020 

Oprava části 

komunikace mezi 

ul. Dvořákova-

Smetanova 

Oprava části vozovky podél 

revitalizované plochy (kopce) včetně 

výměny obrub a řešení odvodnění.  

796 156,- 

6 

REALIZOVÁNO 
2020 

Rekonstrukce 

chodníku ul. 

Arbesova u školy 

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé 

308 095,- 

7 

PD 2020 

Rekonstrukce 

chodníku v ulici 

Pištorova proti 

točně  

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé (část) 

447 308,- 

ZRUŠENO 

12/2020 

   

9 

REALIZOVÁNO 
2021 

Oprava chodníku 

Hradišťská u 

Ohrádky 

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé (část). 

104 706,- 

ZRUŠENO 

12/2020 

   

  C E L K E M místní část 5 357 770,- 

Doubravice    

1 

PD 2020 

Oprava břehů a 

čištění „bazény“. 

Zpevnění břehů, oprava, čištění, 

odbahnění. 

1 900 000,- 

2 Oprava chodníku 

od garáží po SÚS 

Pce Kraje 

Přeložení stávajícího povrchu, oprava 

podloží. 

496 427,- 

REALIZOVÁNO 
 

Výstavba zpevněné 

plochy u č. p. 54 

Výstavba nové zpevněné plochy 

včetně podloží-připojení k MK. 

212 464,- 

4 Oprava účelové 

komunikace  

Oprava účelové komunikace 

Doubravice-Semtín. 

1 000 000,- 

ZRUŠENO 

12/2020 
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  C E L K E M místní část 3 608 891,- 

MO VII    

ZRUŠENO 

12/2020 

   

  CELKEM 52 098 845,- 

 

 

Níže uvedené jsou schválené akce k vyřazení - vypuštěno tzv. pod čáru usnesením ZMO 

dne 16.12.2020. 

 

Obecní dům č.p. 198 Oprava fasády, řešení výměny rohových oken, 

úprava odvodnění objektu,  

1 500 000,- 

Revitalizace veřejné 

zeleně - Olšina 

Využití prostoru bývalého lesního pozemku za ulicí 

K Olšině k výstavbě nového příměstského parku 

(řešit možnost propojení mlatovou cestou s parkem 

u měnírny DpmP a dále poliklinikou Trnová). 

1 500 000,- 

Revitalizace veřejného 

prostranství ulice Za 

sportovní školou 

Řešení veřejného prostranství do Nových 

Ohrazenic od křižovatky s ulicí Trnovská (např. psí 

hřiště, tzn. prostor vybavený několika agility prvky 

pro volný výcvik psa). 

500 000,- 

Rekonstrukce chodníku a 

zpevněné plochy v ulici 

Semtínská u č. p. 264-

267 

Rekonstrukce chodníku přilehlého k nemovitostem 

včetně obrub a nové zámkové dlažby s napojením 

na zpevněnou plochu před garážemi – nová 

zámková dlažba (živičná plocha) včetně řešení 

odvodnění. 

1 500 000,- 

Odvodnění vozovky 

Poláčkova 

Demontáž stávajících žlabů a řešení odvodnění 

vozovky montáží nového zařízení. 

1 500 000,- 

Obecní dům č.p. 8 Výměna střešní krytiny/pláště, oprava střešní 

konstrukce, nový nátěr hodin 

3 000 000,- 

Výstavba „Fit stezky 

městským obvodem“ 

Realizace trasování stávajícími stezkami s realizací 

krátkých spojek mezi funkčními prvky trasy 

(výstavba odpočívadel, street workout, info tabule 

s průběhem trasy, apod.) 

1 000 000,- 

 

Níže uvedená je schválená akce k vyřazení - vypuštěno tzv. pod čáru usnesením ZMO 

dne 17.6.2020. 

 

Rekonstrukce části MK 

ul. Chelčického 

Rozšíření průjezdního profilu části vozovky mezi 

ulicemi Oskara Brázdy a Borová, opravy povrchu, 

případně podloží vozovky. Odmítavé stanovisko 

místních občanů. 

1 000 000,- 

 

 

 

 

Další návrhy a požadavky, vložené mimo schválený program rozvoje, které nejsou kryté 

předpokládanými zdroji dle střednědobého výhledu rozpočtu MO Pce VII schváleného 

Zastupitelstvem MO Pardubice VII do roku 2022.  
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Rosice n/L 

Rekonstrukce MK v části křižovatky Písková x Borová (2 000 000,- Kč) 

Rekonstrukce chodníku v ulici Písková (2 500 000,- Kč) 

Rekonstrukce chodníků v ulicích Danihelkova a M. Pujmanové (3 000 000,- Kč) 

Prodloužení veřejného osvětlení k Labi v úseku od garáží pod nadjezdem k řece  

Výstavba veřej. osvětlení cyklostezky od ulice Za Hřištěm směrem do Semtína-Stetter 

Rekonstrukce schodiště u Čes. pošty - levá strana nájezdu na nadjezd od Rosic (500 000,-Kč) 
 

Trnová 

Rekonstrukce MK Na Vrškách (5 000 000,- Kč) 

Revitalizace veřejné zeleně J. Jabůrkové za č. p. 261-263 (250 000,- Kč) 

Úprava sportoviště za hasičskou zbrojnicí (500 000,- Kč) 
 

Ohrazenice 

Výstavba části chodníku v ulici Doubravická /závislé od úpravy mostku/ (600 000,- Kč) 

Rekonstrukce chodníku v ulici Školská u školky (1 500 000,- Kč) 

Rekonstrukce chodníku v ulici Trnovská u ZŠ (2 000 000,- Kč) 

Výstavba nového veřejného osvětlení podél chodníku u ZŠ mezi ul. Semtínská a Arbesova 

(1 000 000,- Kč) - závislé na možnosti posunutí stávajícího oplocení a rozšíření chodníku. 

Výstavba nové parkov. plochy v ul. M. Majerové u garáží-před č.p. 285-287.(1 200 000,- Kč) 
 

 


