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Zpráva starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu
městského obvodu Pardubice I
Vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti RMO a o své činnosti od 15. jednání ZMO –
od 16. 9. 2021.
RMO od tohoto datumu zasedala 4x a mimo jiné se zabývala níže uvedenými záležitostmi.

Výběr z 60. schůze RMO Pce I dne 4. 10. 2021
Program jednání:
•

•

•

•

•

•

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Pce, Palackého třída
přeložka knn, kvn“
RMO Pce I
N E M Á P Ř I P O M Í N E K k projektové dokumentaci pro územní řízení
Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
„INS_FTTH_CZ_2747_50675_Pardubice_Studánecká“
RMO Pce I
N E M Á P Ř I P O M Í N E K k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby
Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
„INS_FTTH_CZ_2745_50675_Pardubice_Bubeníkova“
RMO Pce I
N E M Á P Ř I P O M Í N E K k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby „INS_FTTH_CZ_2745_50675_Pardubice_Bubeníkova“.
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba bytového
domu Sakařova II“
Vyjádření k žádosti o povolení ke zřízení nového sjezdu na pozemních komunikací
S T A Ž E N O Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že probíhá řízení o stavební uzávěře,
bude rozhodnutí v této záležitosti vydáno až po vydání/nevydání rozhodnutí o stavební
uzávěře.
Vyjádření k žádosti o zvl. užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí
S T A Ž E N O Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že probíhá řízení o stavební uzávěře, bude
rozhodnutí v této záležitosti vydáno až po vydání/nevydání rozhodnutí o stavební uzávěře.
Návrh na sjednocení postupu – vyjádření vlastníka místních komunikací při povolování
velkoplošných reklamních zařízení na území MO Pce I
RMO Pce I
a) S C H V A L U J E podmínky vlastníka místních komunikací v rámci správního řízení
při povolování velkoplošných reklamních zařízení na území městského obvodu Pardubice
I., tj. povolení bude vydáváno max. na dobu jednoho měsíce a pouze formou
jednorázového upozornění na konkrétní kulturní nebo sportovní akci, mimořádnou
událost a před konáním voleb.
b) U K L Á D Á jednat v souladu s uvedenými podmínkami při vydávání souhlasu vlastníka
místních komunikací v rámci správního řízení o povolení umístění reklamního zařízení
v souladu s § 25 dle zákona o pozemních komunikacích.
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•

Novela Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních
komunikací na území města Pardubic
RMO Pce I
a) Ž Á D Á o zařazení místních komunikací uvedených v Příloze č. 1 „Seznam
neudržovaných místních komunikací“ – Na Vrtálně, Spořilov, U Kamenné vily
do udržovaných místních komunikací
b) S O U H L A S Í s ostatními návrhy novely Nařízení statutárního města Pardubic

Výběr z 61. schůze RMO Pce I dne 25. 10. 2021 konané v místnosti RmP
Program jednání:
•

•

Projednání stavební uzávěry
RMO Pce I
a) S E S E Z N Á M I L A s právním názorem statutárního města Pardubice o kompetenci
vydání stavební uzávěry jakožto nástroje územního plánování a vyzývá radu města
Pardubice, aby projednala a vydala územní opatření o stavební uzávěře dle navržených
principů omezení výstavby bytových domů v rozsahu dle přílohy č. 1. Zároveň v souladu
s výsledky jednání,
b) N A V R H U J E změnu obecně závazné vyhlášky města Pardubic, kterou se vydává
Statut města Pardubic s výslovným zmocněním pro Radu MMP pro vydání územního
opatření o stavební uzávěře,
c) P O V Ě Ř U J E starostku MOI k předání této informace nejpozději do 5.11. 2021.
RMO Pce I
a) S O U H L A S Í aby Ing. Josef Filipi pro městský obvod Pardubice I zajišťoval inženýrské
a poradenské činnosti ve správních řízeních týkajících se výstavby bytových domů
Sakařova II,
b) S O U H L A S Í s nabídkou na provedení inženýrské a poradenské činnosti pro činnosti
dle předchozího bodu, kterou podal Ing. Josef Filipi ve výši 750,-Kč/hod.,
c) U K L Á D Á starostce Bc. Aleně Stehnové objednat provedení inženýrské a poradenské
činnosti u Ing. Josefa Filipi.
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení k umístění stavby, změně využití
území a změně stavby „Parkovací dům u MFA, k. ú. Pardubice“
S T A Ž E N O Zdůvodnění: doplnit podání o podrobnější dokumentaci.
Bod jednání z 62. schůze Rady městského obvodu Pce I dne 15. 11. 2021

Program jednání:
•

•

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Pardubice Štefánikova
přeložka knn“
RMO Pce I
N E M Á P Ř I P O M Í N E K k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Pardubice
Štefánikova – přeložka“
Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic

3

•

•

•

a) P R O J E D N A L A navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává
Statut města Pardubic, spočívající v odejmutí části dosud svěřeného majetku ve vlastnictví
města ze správy městského obvodu, a to část pozemku označeného jeho p. p. č. 316/13
k. ú. Pardubice (104 m2)
b) U K L Á D Á materiál předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání
a doporučuje jej ke schválení.
Žádost o vyškrtnutí akce „Koncert hudební skupiny Tři sestry“ z přílohy č. 9 Obecně
závazné vyhlášky o veřejném pořádku
RMO Pce I
N E S O U H L A S Í s vyjmutím akce „Koncert hudební skupiny Tři sestry“ z přílohy č. 9
Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku ze seznamu akcí, jejichž doba
konání zasahuje do doby nočního klidu.
Výběrové řízení č. VŘ 6/2021 „Dodávka užitkového vozidla – dodávkového automobilu“
Rada MO Pce I
S C H V A L U J E záměr pořízení nového užitkového vozidla – dodávkového vozidla
pro potřeby oddělení údržby odboru údržby majetku.
Diskuse
starostka - informovala RMO Pce I o stížnosti zastupitele Jiřího Čáslavky na zamykání
sportovního hřiště v parku Na Špici
RMO Pce I
P O V Ě Ř U J E tajemnici k zajištění plnění usnesení č. 551 (55/06/21) ze dne 14. 6. 2021.
Zajištění otevírání sportovního hřiště v parku Na Špici po celý týden (Po – Ne) pro zimní
období (od 1. 11. do 30. 4.) v době od 10 hod do 16.30 hod.
Body jednání z 63. schůze Rady městského obvodu Pce I dne 6. 12. 2021

Program jednání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpočtové opatření č. 24 - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 14 – Vnitřní
správa
Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021
Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022
Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2022
Vyjádření k žádostem o dotace
Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Zásobní vodovodní
řad z AŠ U Josefa do AŠ v parku Na Špici, Pardubice“
Nákup benzinového vysavače listí
Přímé zadání - výsyp a pronájem odpadkových nádob včetně likvidace komunálního
odpadu, psích exkrementů
Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. X/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
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•

•
•
•
•

Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubice č. X/2021,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 22/94 o povinném hubení
obtížných hlodavců (potkanů, krys a myší) na území města Pardubic
Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 15. 12. 2021
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku
Kontrolní zpráva č. 13 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I
Diskuse

Aktivity starostky (součinnost se zaměstnanci ÚMO)
Září
16. 9.

17. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.

Jednání s p. Křížovou – výstavba bytového domu na Husově ul., zástavba cca 5 m
od stávajícího domu.
Jednání se zastupitelem D. Bečkou – nábřeží Závodu míru.
Jednání s P. Kopeckým, za Spolek hudebníků, Mezinárodní hudební festival
ve dnech 15. – 16. 10. 2021.
Společenská událost, účast na Střeleckém dnu na Hůrkách.
Supervize v DRC, nové vybavení pro děti s autismem.
Projednání účasti žáků ZŠ Štefánikova na akci v Bubeníkových sadech.
111. výročí oslav Gymnázia Dašická v Sukově síni Domu hudby..
Jednání s Povodím Labe, upozornění občana - kácení stromů v korytě řeky
Chrudimky, bude pokračováno v jednání o možnosti nové výsadby (s p. nám.
Nadrchalem, K. Podhajskou – ÚMO Pce I, vedením Povodí Labe…)
Jednání Komise pro výchovu a vzdělávání
• Ocenění žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních škol
• Nová kritéria pro hodnocení žáků základních škol, nižšího gymnázia a ZUŠ na rok
2020/2021

23. 9.

24. 9.

26. 9.
29. 9.

• Vyhodnocení zaslaných nominací ve vztahu k navrhované úpravě kritérií.
Vytvoření plakátu a jeho distribuce na akci „Hurá do barevného podzimu“.
Jednání o účasti firmy p. Rochlové, realitní kancelář Sting, Trdelník, ozvučení aj.,
zajištění ozvučení, zabezpečení JSDH, spolupráce s MP Pardubice, zajištění cen pro
děti (město Pardubice, p. Patrik Holeček, zastupitel M. Drenko, starostka
Stehnová…).
Jednání u primátora, téma: Bělobranské náměstí.
Jednání na OHA, téma: péče o sídelní zeleň, účast p. K. Podhajské z ÚMO Pce I.
Účast na Dni otevřených dveří v Domě na půl cesty v Jungmanově ul., Sabina
Blehová.
Setkání s ředitelkami mateřských škol našeho městského obvodu a neziskové
organizace Sluníčko - organizace a spoluúčast na stanovištích na akci „Hurá
do barevného podzimu“…
Účast na Krajských dožínkách na Pernštýnském náměstí
Jednání s SVJ Jindřišská ul. č. p. 2040 – 2042, téma: po výzvách o vyklizení plochy
pro plánovaný úklid u těchto domů, nikdo nepřijede. Byl podán podnět na OD
MmP.
Komise pro spolupráci rozvoje MO Pce I – Informace o stavu investičních záměrů
v letošním roce, kdy je v plánu realizovat rekonstrukci chodníku v ul. Gebauerova,
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30. 9

zhotovitel firma Miros a v ul. Štrossova – zhotovitel firma Agrostav a.s. v celkové
částce 3 mil. Kč na realizaci
• z výběrového řízení na zhotovení PD vyšla vítězně firma Vektura, jedná se
o další část sídliště Dašická ul. IV. etapa – realizace v dalším období
• část sídliště Dašická II. etapa se v letošním roce realizovat nebude, je
přesunuta na jaro příštího roku, stavební povolení bude platné v říjnu 2021,
s realizací stavby bude možné začít v březnu – dubnu 2022.
- vytisknout tabulku pro zastupitele na stůl.
Realizace akce „Hurá do barevného podzimu“ v Bubeníkových sadech

Říjen
1. 10.
4. 10.
5. 10.

7. 10.
8. 10.
10.10.
11.10.
12.10.
13. až
15.10.
19.10.

20.10.

21.10.

25.10.

26.10.

Mítink pro seniory v Domě techniky
Schůze RMO Pce I
Konference o zaměstnávání v Café Robinson – Výměník, firma Cedr, Úřad práce…
Jednání s Ing. arch. Klimešem, téma: proplacení studie či projektu na parkovací
dům
Jednání u nám. J. Nadrchala, téma: stromořadí na náměstí Republiky a v Jahnově
ul. + výzva „Zelená oáza“
Jednání s MP Pardubice, téma: konkrétní požadavky MO na akci s. Martina
Kontrola všech volebních místností našeho obvodu, starostka a tajemnice
Velká pardubická, sportovní událost
Domluveno sponzorství od Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pce…
upečení svatomartinských rohlíčků na akci sv. Martina
Smuteční rozloučení s občanem MO Pce I p. Š.
Konference v Hnanicích, téma: rétorika a vystupování a strategie efektivního
vedení týmu, na akci čerpána ŘD
Pracovní jednání se zpracovatelem projektové dokumentace „Účelová
komunikace ul. br. Veverkových“ se zástupcem společnosti VECTURA (ÚMO Pce I)
Zasedání členů komitétu, schvalování medaile města Pardubic (MUDr. V. Rule,
JUDr. R. Krmenčík, V. Popelka, Mgr. T. Libánek, Mgr. L. Hloušek) čestné uznání
města Pardubic (PhDr. J. Frolík CSc., Ing. J. Šindelář), péče o hrobová místa městem
(V. Durych, PhDr. K. V. Seydler).
Komise pro výchovu a vzdělávání
Křest povídkové knihy „Housle v kravíně“ B. Kose v Divadelním klubu
Domluvena výroba QR kódu na obelisk v parku na Závodu míru
Jednání s p. Kuldou a p. Langrovou – dohledání pamětní desky na budově bývalých
tiskáren
Jednání s p. Chaloupkou, p. Navrátilem…s vedením „Spolku zelená Sakařovka“,
situace ve vnitrobloku, pohled občanů, petice
Společenská událost - Křest CD s písničkami M. Musila, ředitele Doli klubu
v Polabinách
Slavnostní otevření nové expozice pietního místa Památník zámeček
Společné jednání k problematice Sakařova II, právní pohled, kdo vydává stavební
uzávěru: iniciativa MO - účast všech členů RMO Pce I, odborníci: Ing. arch. Košař,
Ing. Filipi, nám. Kvaš, vedoucí OHA, Mgr. Uchytil, I. Veselá…pokračováno ↓
Schůze RMO Pce I v zasedací místnosti RmP
Komise pro pozemky a reklamu
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Jednání s p. Martinem D. – ojedinělý stěžovatel na rušení nočního lidu v areálu
27.10. Pardubického pivovaru – jedno vystoupení kapely „Tři sestry“, budeme řešit
na RMO
Vernisáž výstavy - sochař L. Krejcar v Galerii U Jonáše
Otevření nového společenského sálu na pardubickém zámku
Účast na vzpomínkové akci ke 103. výročí samostatného Československého státu,
28.10.
položení kytice na náměstí Čs. Legií
Žehnání historického praporu JSDH v kostele sv. Bartoloměje
Galavečer festivalu Jazz Dance a předávání cen pro dětské vítěze výtvarné
31.10.
soutěže: „Kreslíme a malujeme s festivalem 2020-2021“

Listopad
1. 11.
2. 11.

Jednání svolané nám. J. Nadrchalem, Téma: Zásady pro spolupráci s investory

Komise pro výchovu a vzdělávání
Jednání k výsledům auditu – primátor, auditoři, starostka MO Pce I, tajemnice
3. 11.
ÚMO Pce I
Jednání v kanceláři poslance M. Kolovratníka s odborníky, téma: možnost
4. 11.
stavební uzávěry Sakařova II
Zpracování podkladů a předání materiálu z RMO Pce I všem členům Rady města
5. 11.
Pardubic
6. 11. Polévkování na náměstí Republiky
Jednání u nám. Kvaše, účastníci: žadatel p. Poživil, MP řed. Hübl, člen MP V. Škoda,
8. 11.
starostka, téma: kamerový systém pro ulici Palackého
9. 11. Rozhovor s ČT k problematice Sakařova II
Setkání s podnikateli Pardubického kraje v Sukově síni Domu hudby v Pcích,
charitativní akce
Jednání v terénu s nám. J. Nadrchalem – starostka, K. Podhajská, M. Míča, povodí
10.11.
Labe p. Kvapilová, téma: možnost náhradní výsadby po vykácených stromech
Komise pro spolupráci rozvoje obvodu
Zajištění kostýmu – půjčovna VČD, ceny pro děti (MmP, Střední potravinářská
škola), sbírka pro koně
Realizace akce sv. Martina na třídě Míru, pomoc radní L. Ministrové, účast vedení
11.11.
města, vystoupení dětí z mateřských škol našeho obvodu
Jednání s řed. firmy CEDR a s p. E. Šturmovou, nabídka možných zájemců
12.11.
o zaměstnání pro organizace…
On-line představení Jihozápadního obchvatu, ten představuje jeden ze souboru
staveb, který vytvoří vnější okružní systém kolem Pardubic. Stavba přeložky silnice
I/2 výrazně sníží dopravní zátěž v městských částech Staré Čívice a Popkovice.
Vedle D35 (či I/36) napojené na D11 tvoří silnice I/2 jednu z hlavních spojnic
Pardubického kraje s Prahou. Pardubicím zajišťuje spojení jak s Přeloučí,
tak i dalšími městy a obcemi v sousedním Středočeském kraji.
Data o stavbě
Hlavní trasa: délka: 7627 m, kategorie: S 11,5/80
Mostní objekty: počet mostů: 5 celková délka mostů: 347 m propustky: 2
Křižovatky: okružní/průsečné: 2
Protihlukové stěny: počet: 3 (celková délka: 760 m)
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Úpravy ostatních komunikací: silnice III/32228: 180 m, účelové komun.: 3 (délka:
776 m) cyklostezka: 1 Celkový objem zemních prací: výkopy: 148 273 m3 násypy:
180 319 m3
Název stavby: I/2 Pardubice – jihozápadní obchvat
Místo stavby: Pardubický kraj
Katastrální území: Lány na Důlku, Bezděkov, Staré Čívice, Barchov u Pardubic, Starý
Mateřov, Třebosice, Staré Jesenčany, Dražkovice, Pardubice
Druh stavby: novostavba
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel technické studie: Sudop Praha a.s.
Zpracovatel vyhledávací studie: M-Projekce spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby: 854 615 675 Kč (bez DPH)
On-line představení Jihovýchodního obchvatu, ten společně s úsekem silnice
II/322 Pardubice–Černá za Bory a nadjezdem nad železniční tratí Pardubice–
Choceň napojeným na II/322 Pardubice–Zminný vytvoří jihovýchodní segment
vnějšího okruhu Pardubic.
Data o stavbě
Hlavní trasa: délka: 3100 m kategorie: S 11,5/80 počet stavebních objektů: 104
Mostní objekty: počet: 10 - z toho na silnici I/2: 7 - na silnicích III. třídy: 2 - na místní
komunikaci: 1 celková délka mostů: 218 m
Křižovatky: okružní: 4
Protihlukové stěny: počet: 4 (celková délka: 1856 m)
Přeložky a úpravy ostatní komunikace:
silnice III/34028: 1 (délka: 388 m)
silnice III/34026: 1 (délka: 437 m)
místní komun.: 2 (délka: 1270 m)
příjezd k areálu Skanska: 1
příjezd k RD a chodník: 1
stezky pro pěší a cyklisty: 5
příjezd k dešťovému odlučovači: 1
napojení Červeňáku: 1
přístupy na pozemky: 2
Přeložky inženýrských sítí: vodohospodářské objekty: 15, objekty elektro: 30
a přeložka plynovodu: 3
Název stavby: I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat
Místo stavby: Pardubický kraj Katastrální území: Dražkovice, Pardubice, Nemošice,
Pardubičky
Druh stavby: novostavba, liniová
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR+DSP: Sudop Praha a.s.
Předpokládaná cena stavby: 599 264 000 Kč (bez DPH)
15.11. Schůze RMO Pce I
Setkání se starosty před jednáním Kolegia starostů
17.11. Den boje za svobodu a demokracii, setkání občanů pře VČD
18.11. Pracovní oběd se senátorkou M. Horskou
19.11. Jednání se zastupitelem R. Harmatem
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Kolegium starostů, program:
1) Rozpočet města Pbic na rok 2022
2) Zpřístupnění kamerových systémů a aplikace „Pardubice v mobilu“
22.11.
3) Umístění výdajových boxů pro e-shopy na území města
4) Novela Statutu města
5) „Portál občana“
6) Ztráty a nálezy
Jednání u p. primátora, jednání k problematice zástavby proluky Sakařova II,
vyjádření z OHA → vytisknout pro zastupitele na stůl
23.11. Komise pro pozemky a reklamu, on-line
24.11. Projednání interního auditu se členy RMO Pce I a tajemnice u primátora
26.11. Gratulace občance našeho MO p. L. Č. k jejím 102. narozeninám
Vernisáž s prohlídkou konanou u příležitosti otevření prvního institutu Paměti
29.11.
národa v Machoňově pasáži.
Setkání s projektantem firmy PRODIN, na téma revitalizace Dašická.
Jednání s Ing. J. Filipim, na téma: správní řízení o schválení vjezdu v Sakařova II
30.11. a naopak zamítavé stanovisko k zasíťování; společný podpis Plné moci při jednáních
a nahlížení do dokumentů pro Ing. Filipiho.

Prosinec
Účast na jednání Finančního výboru – rozpočet 2021 a 2022, změny rozpočtu.
Pietní akce s položením kytice za MO Pce I místech, kde stávala synagoga
4. 12. se vzpomínkou na smutný okamžik deportace židovských občanů do Terezína,
kdy většina z nich zahynula v Osvětimi.
6. 12. Schůze 63. řádné RMO Pce I, host na telefonu Ing. J. Filipi.
Jednání u nám. Nadrchala, téma: park Na Špici, rozvody vody, rozvody elektro,
9. 12.
odbahnění…
10.12. Jednání s ředitelem SmP, smlouva na odpadové hospodářství.
Jednání s primátorem, náměstkem Kvašem, Ing. Vopršal a zástupce právního
oddělení SÚ: téma stavební uzávěra v Sakařově ul.
Účast na prvním osazení prvního železobetonového sloupu nové tribuny
13.12.
revitalizovaného letního stadionu.
15.12. Zastupitelstvo MO Pardubice I.
1. 12.

Děkuji za pozornost.

