
1 z 4 
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Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 
 

 
  

Z á p i s 
z 8. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 25. 2. 2015 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128. 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek  Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Bc. Marta Vitochová, Lubomír Hanzlík 
                   M. Boháčková, tajemník 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Seč trávníků v r. 2015 v MO Pardubice II - vyhodnocení  
2. Projekt na organizaci poskytování darů u příležitosti životních výročí 
3. Petice k přehodnocení dopravního řešení na sídlišti Cihelna a v ulici Kunětická 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 25. 2. 2015 
5. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2014 /informativní zpráva/  
6. Poskytování informací v roce 2014 /informativní zpráva/  
 
1. Seč trávníků v r. 2015 v MO Pardubice II - vyhodnocení  
Starosta informoval o průběhu hodnocení nabídek veřejné zakázky na seče trávníků v roce 2015. 
Vysvětlil podaný návrh na uzavření smluv o dílo na seče trávníků v jednotlivých lokalitách městského 
obvodu s ohledem na to, že jeden z uchazečů podal návrh cenové nabídky na dvě lokality, ale jedné se 
po vyhodnocení vzdal. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 57 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Raamar, s.r.o. na akci „Seč 
trávníků v r. 2015 v MO Pardubice II - blok Polabiny 1 + Cihelna“ v ceně 612 475,37 Kč včetně DPH za 
předpokladu, že zastupitelstvo schválí navýšení rozpočtové položky seč trávníků na 2,06 mil. Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 58 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Služby města Pardubice a.s. 
na akci „Seč trávníků v r. 2015 v MO Pardubice II - blok Polabiny 2“ v ceně 411 709,- Kč včetně DPH za 
předpokladu, že zastupitelstvo schválí navýšení rozpočtové položky seč trávníků na 2,06 mil. Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 59 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Raamar, s.r.o. na akci „Seč 
trávníků v r. 2015 v MO Pardubice II - blok Polabiny 3+5“ v ceně 604 304,59 Kč včetně DPH za 
předpokladu, že zastupitelstvo schválí navýšení rozpočtové položky seč trávníků na 2,06 mil. Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 60 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Davidem Hurtem na akci „Seč trávníků v 
r. 2015 v MO Pardubice II - blok Polabiny 4“ v ceně 423 240,- Kč včetně DPH za předpokladu, že 
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zastupitelstvo schválí navýšení rozpočtové položky seč trávníků na 2,06 mil. Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Projekt na organizaci poskytování darů u příležitosti životních výročí 
Starosta informoval členy rady o organizaci poskytování darů u příležitosti životních výročí občanů 
městského obvodu, která je financována z rozpočtu městského obvodu na rok 2015. Konkrétní zajištění 
a postup je uveden v přiloženém Projektu č. 4/2015. K projektu nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno 
o návrhu: 
Usnesení č. 61 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 4 -  Organizace poskytování  
darů u příležitosti životních výročí občanů městského obvodu pro rok 2015 dle přílohy k tomuto  
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Petice k přehodnocení dopravního řešení na sídlišti Cihelna a v ulici Kunětická 
Starosta informoval členy rady o podané petici občanů městského obvodu z lokality Cihelny a ul. 
Kunětické. Jednotlivé požadavky byly posouzeny a zapracovány do návrhu na usnesení. Vedena diskuse 
k požadavkům. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 62 
Rada městského obvodu 
- projednala podanou petici, v níž občané požadují přehodnotit dopravní řešení na pozemních 
komunikacích na sídlišti Cihelna a v ulici Kunětická po realizaci investičních akcí v rámci regenerace 
sídliště Sever a konstatuje, že souběh požadavků uvedených v petici zasahuje do výkonu přenesené 
působnosti i samostatné působnosti 
- bere na vědomí následující stanoviska spadající do přenesené působnosti  

a) hrby na pozemní komunikaci – zóna 30 

•    jedná se o dopravně zklidňující opatření navržené v souladu s TP218 (technické podmínky pro   
navrhování zón 30), schválené ve stavebním řízení a zkolaudované v rámci celé stavby 

•    u restaurace U Josefa je hrb vyšší, ale při snížené rychlosti (= účel zvýšené plochy) k poškození 
vozidla nedojde 

•   dvojhrby jsou dělené proto, aby je autobusy MHD s širším rozchodem mohly minout; v jednom 
místě jsou skutečně dál od sebe a řidiči osobních vozidel se jim vyhýbají středem, avšak to 
nezbavuje řidiče povinnosti sledovat provoz protijedoucích vozidel 

•    chybějící označení značkami – v zóně 30 se zklidňující opatření nemusí označovat značkami, 
rozhodnutí je na odboru dopravy Magistrátu města Pardubic po předchozím vyjádření DI PČR 

•    zúžení u provozovny Výfuky Kaplan je také jedním ze standardních zklidňujících opatření 
v zóně 30, zde je dokonce označeno značkou – nikoliv o přednosti v jízdě, neboť ta vyplývá 
z obecné úpravy provozu (tj. přednost dává ten, na jehož straně je zúžená vozovka) 

•    proč jezdí autobusy do sídliště Cihelna, kde je zóna 30 - zóna 30 vjezd autobusů neomezuje a 
jak bylo výše uvedeno, některá zklidňující opatření byla provozu autobusů přizpůsobena 

b) stopka na křižovatce Kunětická – Stromová 

•   stanovení dopravní značení je v kompetenci odboru dopravy Magistrátu města Pardubic.  

•   stavba křižovatky byla soukromou investicí povolenou speciálním stavebním úřadem OD MmP  
- podle našeho názoru je současný stav pro většinu řidičů zbytečně omezující a již krátce po 
dokončení nové křižovatky jsme navrhovali změnu stopky (P6) na dej přednost (P4), ale bylo to 
zamítnuto s ohledem na to, že křižovatka by pak nevyhovovala normě 

•    další náš návrh jsme předložili v únoru 2014 - snést současné dopravní značení a křižovatku 
ponechat jako nerozlišenou, anebo udělat hlavní silnici do zatáčky (ve směru od Kunětické do 
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Hradecké). Toto řešení bylo OD MmP na základě stanoviska DI PČR zamítnuto - citujeme 
argumenty:  

               „Prostor křižovatky je stavebně upraven tak, že v řidičích z psychologického hlediska podporuje  
                 současné uspořádání dopravního režimu a stávající stav je vyhovující i z důvodu jízdy ve směru  
                 z ulice Stromová, kde je vjezd řešen do stoupání. Zalomená přednost zase způsobuje řidičům  
                 komplikace s orientací přednosti v křižovatce. Změna režimu povede ke vzniku kolizního místa.  
                 Ne vždy je rozhodující počet projíždějících vozidel“. 
       c) zákaz vjezdu nákladních vozidel 
       - předložit návrh na umístění zákazu vjezdu nákladních vozidel tak, aby byl vjezd možný     
         pouze ulicí Studentskou 
         _____________________________________________________________________ 
 
- požaduje, aby městský obvod vyžádal odborný posudek na vliv umístění zpomalovacích prvků   
  v ul. Kunětická na praskání rodinných domů v blízkosti pozemní komunikace 
 
- konstatuje, že v městském obvodě tzv. tichý kryt vozovky byl použit pouze na pozemní  
  komunikaci v Poděbradské ulici s tím, že se jedná o zkušební provoz k ověření vlastností tichých  
  krytů – správcem komunikace je SÚS Pardubického kraje, není ve správě městského obvodu;   
  tichý kryt se nepoužívá na komunikacích, kde je zóna 30 
  
- seznámila se s požadavkem na kamerový systém a monitoring sídliště Cihelna a konstatuje,  
  že v současné době není v městském obvodě žádná kamera, městský obvod o jejich rozmístění     
  v rámci města nerozhoduje; město připravuje rozšíření kamerového systému, a pokud bude mít  
  městský obvod možnost ovlivnit počet a umístění nových kamer, bude doporučovat ta místa,  
  kde opakovaně dochází k narušování veřejného pořádku (okolí provozoven non-stop apod.) a  
  také místa s vyšším nápadem majetkové trestné činnosti (právě např. vykrádání či odcizování  
  vozidel;  s projektem a realizací samostatného monitoringu v městském obvodě se neuvažuje  
  z důvodu finanční náročnosti a budování tohoto systému městem. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 25. 2. 2015 
Starosta informoval o plnění usnesení rady, hodnocena byla přijatá usnesení usnesení z jednání rady 
městského obvodu z minulého volebního období, která vyhodnocením ještě neprošla, a dále kontrola 
přijatých usnesení z jednání rady od zvolení v listopadu 2014. Projednáno bez připomínek.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 63 
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje  
I. usnesení rady městského obvodu z roku 2014 /z předchozího volebního období/, která nebyla 
kontrolována 
- vypustit z evidence 
  splněná:           709, 721 
  bez úkolu:        702-708, 710-720 
II. usnesení rady městského obvodu přijatá od nového volebního období v r. 2014 
- vypustit z evidence  
  splněná: 3, 15,17, 18, 45, 46 
  bez úkolu: 1, 2, 4-14, 16, 19-44,47-50,52-56 
-ponechat v evidenci 
  úkol trvá:          51 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Rada městského obvodu vzala na vědomí informativní zprávy z programu jednání uvedené v bodě  
5. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2014 a v bodě 6. Poskytování informací v roce 2014.  
 
 
 
 
         
 
 
Příloha k usnesení č. 61   
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                        místostarosta                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 26. 2. 2015 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení č. 61 
 

 

 
Projekt č. 4/2015             Organizace poskytování darů u příležitosti životních výročí  

                                      občanů městského obvodu Pardubice II 

 
Organizátor :     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                       Kontakt zástupců samosprávy s občany městského obvodu Pardubice II                                                                            
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu Pardubice II ve věku 80, 85, 90 a dalších následujících let 
 
Organizace:       Na základě rozhodnutím orgánů městského obvodu jsou u příležitosti životních výročí  
                            předávána občanům přání k významným výročím a věcný dar:  
                            Věcným darem je květinový dar, potravinový dárkový balíček, bonboniéra, čokoláda,  
                            kniha, příp. další dárkové předměty. 
                            Zajištění věcných darů provádí zaměstnanec úřadu městského obvodu. 
                            Na požádání občanů (osobní, telefonický, emailový kontakt) zástupci samosprávy        
                            městského obvodu navštíví jubilanta a předávají osobně věcný dar. 
 
Termín:              Poskytování darů se stanovuje na období roku 2015 
                            
Zveřejnění:        Informace o možnosti občanů požádat městský obvod o uvedenou formu kontaktu 
                            bude zveřejněna ve zpravodaji městského obvodu, na nástěnce v budově úřadu  
                            městského obvodu, na webových stránkách městského obvodu 
               
Financování:     Náklady na organizaci poskytování darů hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu       
                            na rok 2015  
                             
Rozpočet:          100.000,- Kč 
 
Výdaje:              Výdaje na dary činí: 
                            v hodnotě 250,- Kč (při dovršení 80, 85, 90 a dalších let) 
                            v hodnotě 500,- Kč (při dovršení 100 a dalších let)) 
 
Úhrady  
nákladů:            Náklady budou hrazeny městským obvodem na základě nákupu za hotové nebo  
                           na fakturu 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 25. 2. 2015  
usnesením č  61.  
 
 
 
 
starosta                                                                                


