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na!eho obèasníku, ve kterém Vás informujeme o v!ech
novinkách v na!em mìstském obvodì, musí prodìlat
inovaèní proces.

Jsme tedy na zaèátku nové etapy v oblasti vztahù
mezi obèany a na!í radnicí a já mohu znovu vyu"ít
pøíle"itosti b#t Vám prostøednictvím na!eho zpravodaje
nablízku. Pøiznám se, "e mám z této skuteènosti docela
obyèejnou radost.

Své zamy!lení nemohu zaèít jinak ne"
konstatováním, "e nás leto!ní zima v!echny pìknì
potrápila. U" jsem se nemohl doèkat jarního sluníèka
s j e h o " i v o t o d á r n # m t e p l e m a s t e j n é
pocity sdíleli v!ichni obyvatelé na!eho sídli!tì, s nimi"
jsem pøi sv#ch setkáních hovoøil. Zimní mìsíce v Polabí
mìly v posledním období vìt!inou mírn# prùbìh, a tak
jsme jako v!ichni ostatní "ivoèichové rychle odvykli
tvrd!ím podmínkám. Letos musíme ov!em poèítat se
zv#!en#mi nák lady na l ikv idac i nás ledkù
nekompromisního vlivu paní Zimy na na!e "ivotní
prostøedí. To je teï jedna z na!ich aktuálních starostí
oprava vìt!ího mno"ství dìr v komunikacích a náprava
!kod bude stát samozøejmì víc penìz ne" v letech
pøedchozích.

Navíc chceme pokraèovat v dal!ích úpravách
veøejn#ch komunikací v ulici Bìlehradské, schválena je
rovnì" oprava ulice Lidické. Podrobnosti naleznete na
jiném místì v tomto zpravodaji.

Jakmile se opravdu oteplí, vypuknou opìt
oblíbené koncerty pøedních hudebních tìles na
polabinské pergole. První koncert je naplánován na
sobotu 1. kvìtna, ostatní ji" budou v nedìli, v"dy od
16.00 hodin. Muzikanti chystají do nové sezóny
repertoár slo"en# jak z oblíben#ch titulù, tak hudebních
novinek. I oni se tì!í na setkávání s posluchaèi
z na!eho obvodu, nebo$ komunikace, ke které dochází,
kdy" se lidé sejdou pøi dobré muzice, je pro obì strany
pøíjemnì uspokojující. Mám radost, "e tato akce má pøi
ka"dé repríze velké mno"ství stabilních úèastníkù.
Hudební sezónu pak doplní na jejím zaèátku
reprezentaèní koncert komorních souborù a orchestrù
polabinské ZU% konan# pod názvem Hudba v nás
v úter# 27. dubna v polabinské Ar!e.

Rovnì" na!i sportovci u" plánují tradièní akce,
které sv#m v#znamem pøesahují daleko rámec mìsta a
kraje, inovace se doèká i jarní èást Mìstsk#ch slavností
Zrcadlo umìní uskuteèòovaná dosud pøedev!ím
v historické èásti mìsta. Ta leto!ní, které se zúèastní
v prùbìhu pìti èervnov#ch dní i dìti ze v!ech
polabinsk#ch !kol, bude zcela ve znamení vstupu
Èeské republiky do Evropské unie a jedna její èást -
promenádní koncert ZU% Polabiny - se uskuteèní
poprvé pøímo na námìstí Polabiny II.

Mnoho v#znamn#ch akcí se uskuteèní i v oblasti
vnitropolitické, kde dominantou budou volební akty.

Vá"ení spoluobèané, vìøím, "e nás èeká po v!ech
stránkách úspì!n# a zajímav# rok 2004, na jeho"
události budeme urèitì i v na!em obvodu dlouho
vzpomínat.

Vá! Jiøí Srbek, starosta

RMO projednala nìkolik !ádostí
o nakládání s pozemky, pøièem! její
stanovisko poslou!í Radì mìsta Pardubic
jako podklad pro rozhodování. Mimo jiné
RMO souhlasila se !ádostí o zmìnu úèelu
nájmu pozemku na sídli"ti Sever, kde je
umístìn prodejní stánek. Místo kvìtin a
drobného zbo!í se zde mají prodávat
moravská vína. RMO rovnì! souhlasila se
!ádostí Pekárny Hrub# o nájem a po
kolaudaci prodej pozemku v ulici Npor.
Eliá"e vedle herny za úèelem stavby
prodejny peèiva a doplòkù. Stavbì ov"em
zatím brání územní plán, kter# v tomto
místì má izolaèní zeleò. V souèasné dobì
se zaèíná pøipravovat jeho zmìna, která by
stavbu pekárny umo!nila.

RMO jménem mìstského obvodu
jako úèastníka územního øízení souhlasila
s vydáním územních rozhodnutí na nové
stavby na Fáblovce (napø. sbìrn#
pøepravní uzel Èeské po"ty nebo prodejna
automobilùAudi).

RMO projednala zámìr vybudování
bezdrátového mìstského rozhlasu na
území mìstského obvodu a doporuèila
spolufinancování zámìru ve v#"i 160 tisíc
Kè.

RMO nemìla pøipomínek k udìlení
l icence na provozování mìstské
au tobusové dopravy Dopravn ím
podnikem mìsta Pardubic na lince è. 19 ve
smìru Rosice toèna - Sezemice po"ta a
zpìt.

Zveme v"echny obèany Polabin,
kteøí rádi chodí do pøírody,

na 26. roèník pochodu

Start dne 24. dubna 2004 na nádra!í
v Chocni v 7.00 - 10.30
Trasy 15, 20, 25 a 35 km.

Bli!"í informace tel. 466 400 478
a ve v#vìsní skøíòce oddílu turistiky
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vedle kvìtináøství.

PARDUBICKÁ
PODKOVA MO Pardubice II

SLOVO STAROSTY
Vá"ení spoluobèané,
mo"ná jste zaregistrovali, "e se ve
Va!ich po!tovních schránkách ji"
del!í dobu neobjevilo nové èíslo
n a ! e h o P r a v o b ø e " n í h o
zpravodaje. Nicménì zmìna je
"ivot a v#voj se nedá zastavit.
Postupnì jsme toti" dospìli
k závìru, "e pùvodní podoba

Od pøede"lého vydání Pravobøe#ního zpravodaje zasedala Rada
mìstského obvodu Pardubice II (RMO) celkem "estkrát a zab$vala se mimo jiné
následujícími zále#itostmi.

Velikonocní

Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí v"em obèanùm Pardubic II hezké a veselé Velikonoce

Zprávy z jednání Rady MO

jsou 24. 6., 23. 9. a 16. 12. 2004.
Zasedání jsou veøejná a konají se

obvykle v 18 hodin v budovì hotelu
Harmony. Pokud budete mít zájem
jednání nav"tívit, informujte se pro

jistotu pøedem na úøadu, zda nedo"lo
ke zmìnì termínu (tel. 466 798 611).

LETO!NÍ TERMÍNY
JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA



Vzhledem k velkému poètu
dotazù v oblasti stavebního zákona
z øad obèanù jsme se rozhodli, !e
V á s b u d e m e p o s t u p n ì v e
struènosti informovat o základních
otázkách vypl"vajících ze

. Na stavební zákon
navazují jeho provádìcí vyhlá#ky a
to vyhl. è. 132/1998 Sb., kterou se
provádìjí nìkterá ustanovení
stavebního zákona (dále jen „ÚSØ“)
a vyhl. è. 137/1998 Sb., o obecn"ch
technick"ch po!adavcích na
v"stavbu ( dále jen „OTP“ ).

zákona
è. 50/1976 S., o územním plánování
a stavebním øádu ve znìní
pozdìj#ích pøedpisù (dále jen
stavební zákon )

V dne!ní èásti se budeme blí"e
zaobírat otázkami co je to stavba a
pojmy stavebního øádu. Zaèlenìní
s taveb do jednot l iv#ch èást í
stavebního zákona je následnì
dùle"ité pro dal!í postup stavebního
úøadu a vypl#vají z toho dal!í
po"adavky, které je stavebník povinen
dále dokládat stavebnímu úøadu
v dal!ím øízení.

V!eobecnì platí, "e stavby, jejich
zmìny a udr"ovací práce na nich lze
provádìt jen podle stavebního
povolení nebo na základì ohlá!ení
stavebnímu úøadu. Pojem „stavba“
není ve stavebním zákonì ani
v provádìcích vyhlá!kách pøesnì
definován. Rámcovì je v § 139b odst.
1-4 stavebního zákona vymezeno, co
se pro úèely zákona za stavbu
pova"uje a v § 2 ÚSØ jsou doplnìny
nìkteré pøíklady. V § 139 b odst. 1-4
stavebního zákona se uvádí, "e za
stavbu se pova"ují ve!kerá stavební
díla bez zøetele na jejich stavebnì
technické provedení, úèel a dobu
trvání. Stavby mohou b#t trvalé a
doèasné. U doèasné stavby stavební
úøad pøedem omezí dobu jejího trvání
a to konkrétnì v èasov#ch jednotkách
do urèitého data nebo na urèit# poèet
rokù. V praxi se pøevá"nì jedná
o stavby na cizích a pronajat#ch
pozemcích. Jejich doba trvání je
omezena platností uzavøené smlouvy
o pronájmu svlastníkem pøedmìtného
pozemku a doèasnost stavby

Zmìnami staveb se rozumí nástavby -
jimi" se stavby zvy!ují, pøístavby jimi"
se stavby pùdorysnì roz!iøují a které
jsou

a stavební
úpravy pøi nich" se zachovává vnìj!í
pùdorysné i v#!kové ohranièení
stavby. V pøí!tím vydání si øekneme
nìco o dal!ím èlenìní staveb a o tom,
kdy je stavebním úøadem vy"adováno
provedení stavby na stavební
povolení, v kter#ch pøípadech postaèí
ohlá!ení a kdy se jedná o udr"ovací
práce, které nepodléhají stavebnímu
øízení.

SÚ

nemù"e
b#t del!í ne" doba, na kterou má
stavebník pozemek pronajat# .

vzájemnì provoznì propojeny
s dosavadní stavbou

SLOUPEK

STAVEBNÍHO

ÚØADU

Informace
pro !áky pát"ch tøíd

a jejich rodièe

Do velkoobjemov#ch kontejnerù patøí objemn#
odpad z domácností, kter# se nevejde do bì"n#ch
kontejnerù (nábytek, koberce, koèárky apod.) a
odpad ze zelenì (z úprav zelenì pøed domy, listí,
ulièní smetky). Na odlo"ení objemného odpadu lze
vyu"ít rovnì" tzv. separaèní dvory, které navíc
pøijímají i stavební su$, pneumatiky, akumulátory,
televizory, lednice a separovateln# odpad (kov,
sklo, papír), kter# do velkoobjemov#ch kontejnerù
nepatøí. Nejbli"!í separaèní dvory jsou v Rosicích
n. L. (J. K. Tyla) nebo v Ohrazenicích
(Pohránovská), které mají provozní dobu v pondìlí
a ve støedu od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12
hodin. Dále jsou separaèní dvory v Pardubièkách,
Nemo!icích, na Hùrkách, ve Svítkovì a
v Dra"kovicích. Bli"!í informace o jejich provozu
obdr"íte na tel. 466 260 811, 777 783 100.
Odpad do velkoobjemov#ch kontejnerù a na
separaèní dvory mohou ukládat pouze obèané
mìsta Pardubic, kteøí mají uhrazen poplatek za
svoz komunálního odpadu (nikoliv podnikatelé).
Nebezpeèn# odpad (zbytky barev, fotochemikálie,
oleje, monoèlánky) je mo"no ulo"it pouze
na separaèních dvorech v Dra"kovicích a

Nemo!icích nebo pøi mobilním svozu pøedat
posádce svozového vozidla. Naposledy probìhl
svoz nebezpeèného odpadu v Pardubicích II
koncem bøezna, dal!í termín svozu bude
poèátkem èervna 2004. Pøesnìj!í informace se
dozvíte v samostatnì distribuovan#ch letácích
pøed ka"d#m svozem.
Upozoròujeme, "e je zakázáno odkládat odpad
mimo kontejnery (i na zem do ohrádek pro
kontejnery). Takto vzniklá malá smeti!tì jsou
o!klivá a zbyteènì zvy!ují náklady na svoz a
likvidaci komunálního odpadu (které se nakonec
promítnou do v#!e poplatku za komunální odpad).
Takové jednání je kromì toho i pøestupkem, za
kter# lze ulo"it pokutu a" do v#!e 50 000,- Kè.
Rovnì" upozoròujeme, "e ani odpadkové ko!e na
veøejn#ch prostranstvích nejsou urèeny pro
odkládání bì"ného domovního odpadu, by$
uzavøeného do igelitové ta!ky. S ní si hravì poradí
ptactvo spolu s vìtrem a o nepoøádek v !irokém
okolí je postaráno. Skuteènì je pro nìkteré z nás
takov# problém udìlat ráno cestou z domu pár
krokù ke kontejneru navíc a nepøeplòovat
odpadkov# ko! na zastávce trolejbusu?
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t"dny pøistavení

pondìlí

úter"

úter"

pondìlí

støeda

støeda

støeda

úter"

1 - DRU$STEVNÍ

1 - U SBÌR. SUROVIN

2 - U POLICIE

3 - DRU$BY

4 - BRO$ÍKOVA

4 - MOZARTOVA

5 - LONKOVA

CIHELNA - U JOSEFA

stanovi#tì
Polabiny - ulice

den
pøistavení

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

Objemn" odpad lze ukládat do velkoobjemov"ch kontejnerù. Jejich pøistavování na stálá
stanovi#tì v Pardubicích II zaji#%ují Slu!by mìsta Pardubic a.s. V tabulce jsou uvedeny
termíny pro první pololetí v roce 2004.

TAKHLE NE!

I ve !kolním roce 2004/05 bude na Z%
Pardubice Polabiny 3, Npor. Eliá!e 344
otevøena jedna !está tøída s roz!íøen#m
vyuèováním matematiky a pøírodovìdn#ch
pøedmìtù. V#bìrové øízení do této tøídy
(základní psychotesty realizované ve
spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Pardubice a písemn# test
z matematiky) se uskuteèní v úter# 27.
dubna 2004 od 14 hodin v budovì Z%.
Mo"nost zúèastnit se mají v!ichni "áci
pát#ch tøíd i bez pøedchozího pøihlá!ení.
Dal!í informace na tel. 466 415 526 nebo
466 415 582.

O&PD



Obecnì závaznou vyhlá!kou mìsta
Pardubice byl stanoven pro rok 2004
místní poplatek za odpady ve v"!i 480 Kè
na osobu. Správcem poplatku pro osoby
s trval"m pobytem v mìstském obvodì
Pardubice II je Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128. Poplatková
povinnost je stanovena osobám, které
v roce 2004 dovr!í 6 let. Splatnost
poplatku je stanovena na 30.4.2004.
Úhradu je mo#né provést po!tovní
poukázkou, bankovním pøevodem nebo
v hotovosti na pokladnì úøadu mìstského
obvodu. Dovolujeme si upozornit na to, #e
v pøípadì nedoruèení po!tovní poukázky,
nejsou osoby poplatkové povinnosti
zbaveny. Po lhùtì splatnosti se
z neuhrazen"ch poplatkù stanou
pohledávky, které jsou pøedepsan"m
zpùsobem vymáhány. Zaplacením
poplatku ve stanoveném termínu se
vyhnete mo#nému zv"!ení poplatku a# na
trojnásobek, pøípadnì i vysok"m
nákladùm exekuce.

Ve dnech 27. a 28.1.2004 probìhlo na Základní !kole Polabiny 1 okresní finále chlapcù
a dívek ve florbale. V kategorii chlapcù vybojovali první místo ho!i z polabinské „Jednièky“ ve
slo#ení Beran Luká!, Syrovec Petr, Findejs Pavel, Kròansk" Vojtìch, $tìpánek Marcel, $ejba
Martin, FilipAdam, Ne#ádal Ivo!, Hanzl Radek a Tomá! Podolec.

Velk"m pøekvapením skonèila soutì# dívek, kde rovnì# zvítìzilo dru#stvo poøádající
!koly. O úspìch se zaslou#ila tato dìvèata: Bílá Petra, Rafajová Monika, Vlasáková Nella,
Hoøínková Zuzka, Kaufmanová Bára, Hartmanová Aneta, Osinková Klára, Øímková Simona a
KutálkováAdéla.

Obì dru#stva se zúèastní krajského finále, které probìhne 31.5.2004 ve Svitavách.
V!em zúèastnìn"m dru#stvùm blahopøejeme k pìkn"m v"sledkùm a vítìzùm pøejeme hodnì
!tìstí v krajském finále.

Poslední zima byla na pardubické zvyklosti neèekanì dùkladná a nezøídka
jsme sl!chali povzdechy na neutuchající snìhovou nadílku i od jinak skalních
pøíznivcù bílé zimy... Z hlediska údr"by komunikací je zimní období obzvlá#$
neoblíbené, nebo$ kromì nutnosti neustál!ch pohotovostí a v!jezdù sypaèù a pluhù
dávají zimní podmínky øádnì zabrat vozovkám i chodníkùm.

Turnaj ve florbale

Kauza

na vlastníky

oòska na rozdíl od zimní údr#by ji# plnì
odpovídají mìstské obvody, tak#e neprodlenì
zapoèaly pøípravy oprav. Pøedbì#nì

nemovitostí, které hranièí
s komunikací. Chodníky, jejich# zimní údr#bu
provádí mìsto, jsou zahrnuty v plánu zimní
údr#by. Kapacity techniky na zimní údr#bu,
kter"mi disponují Slu#by mìsta Pardubic,
odpovídají mírnìj!ím zimám, které jsou v na!í
lokalitì obvyklé. Rozsáhlé investice do strojù,
které by vìt!inu èasu stály v gará#i, nejsou
opodstatnìné. Leto!ní zima ov!em ze
standardu ponìkud vyboèila, a proto koncem
p r o s i n c e l o ò s k é h o r o k u r o z h o d l o
Zastupitelstvo MO Pardubice II, #e se ná!
mìstsk" obvod nad rámec sv"ch povinností
v pøípadì mimoøádné situace (napø.
opìtovného silného snì#ení) bude podílet na
úklidu chodníkù a vyhradilo na tuto èinnost
100 tis. Kè. Od té doby projí#dìly „na!e“ dva
traktory s pluhy zhruba tøiatøicetikilometrov"
okruh po chodnících v Pardubicích II celkem
desetkrát (11. února dokonce kvùli vytrvalému
snì#ení dvakrát za jeden den) a domníváme
se, #e zøetelnì pomohly urychlit zmíròování
následkù zimy.

Po skonèení zimy provedená
obhlídka komunikací ukázala, jak nemilosrdnì
se zhor!il jejich technick" stav. Za ten ji#
od l

odhadnut" rozsah lokálních oprav v"tlukù a
trhlin frézováním a pokládkou nového koberce
na asfaltov"ch vozovkách je letos takøka 4000
ètvereèních metrù, co# je ètyønásobek oproti
loòsku. A toto èíslo je!tì nezahrnuje páteøní
ulici Kpt. Barto!e, kde sice není moc v"tlukù,
ale zaèíná b"t patrné mno#ství drobn"ch
trhlin, které by pøí!tí zimu ji# nemusely pøe#ít.
Proto bude v ulici Kpt. Barto!e od mostu a# po
kruhov" objezd provedena souvislá (èásteènì
preventivní) oprava povrchu vozovky
polo#ením tzv. mikrokoberce. Stejná
technologie bude pou# i ta i na ulici
Bìlehradské v úseku od køi#ovatky
s Hradeckou po ulici Mlad"ch.

Na Bìlehradské probìhne letos na
jaøe je!tì jedna rozsáhlej!í oprava, která ji#
ale nesouvisí se závadami po zimì. Jedná se
o zv"!ení obrub a opravu odvodnìní vozovky
v úseku od hotelu po køi#ovatku s ulicí
Kosmonautù. V souèasné dobì jsou zde
obruby v úrovni komunikace a na ji#ní stranì
vozovky dokonce zcela chybí de!%ové vpusti.
To má za následek tvorbu nepøíjemn"ch kalu#í
- zejména tøeba u pøechodu pro chodce
u vyústìní cyklistické stezky od mostu
P. Wonky. Projekt na podobné úpravy v celé
ulici Bìlehradské a# ke kruhovému objezdu je
zpracován a v pøí!tích letech bude jeho
realizace postupnì pokraèovat. Souèástí
p ø i p r a v e n " c h d a l ! í c h e t a p b u d o u
i rekonstrukce nìkter"ch úsekù pøilehl"ch
chodníkù èi zastávek MHD a upraveny budou
také v!echny pøechody pro chodce v souladu
s aktuálními po#adavky na bezbariérovost.

TØ

Nejprve se krátce zastavíme u zimní
údr#by komunikací (tedy odhrnování snìhu a
posypu na komunikacích). Ta se v Pardubicích
provádí podle mìstem schváleného plánu.
Mìstské obvody nemají provádìní zimní
údr#by na starosti, tato kompetence z dùvodu
nezbytné centrální koordinace zùstala
Magistrátu mìsta Pardubic. Mìstské obvody
se pouze vyjadøují k plánu zimní údr#by a
provádìjí kontrolu jeho plnìní smluvním
partnerem mìsta, tj. Slu#bami mìsta
Pardubic. Povinnost provádìt zimní údr#bu na
mís tn ích komunikacích (vozovkách
i chodnících) pro mìsto vypl"vá ze zákona
è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
a to z titulu vlastníka tìchto komunikací.
(U dálnic èi silnic je to podobné, o nì také
peèují jejich vlastníci - stát èi kraj.) Místní
komunikace se dìlí na 4 tøídy, v první tøídì jsou
ty nejdùle#itìj!í komunikace, ve druhé sbìrné,
ve tøetí obslu#né a ve ètvrté nemotoristické
(chodníky). Ze zákona mìsto zaji!%uje
sjízdnost na místních komunikacích 1. a# 3.
tøídy (s v"jimkou nedùle#it"ch, které jsou
vyjmenovány v naøízení Rady mìsta
Pardubic), pøièem# u zimní údr#by se nejedná
o úplné odstranìní závad ve sjízdnosti, ale
o jejich zmírnìní. U chodníkù je odpovìdnost
za schùdnost zákonem pøenesena

MÍSTNÍ

V!sledné poøadí dru"stev:

Chlapci
1. Z% Polabiny I
2. Z% Rohovládová Bìlá
3. Z% Staòkova
4. Z% Horní Jelení

Dívky
1. Z% Polabiny I
2. Z% Bene#ovo nám.
3. Z% Závodu Míru
4. Z% Svítkov

FOTO: Vítìzná dru"stva chlapcù
a dívek z polabinské„Jednièky“

POPLATEK
ZA ODPADY



Volby do Evropského parlamentu se
budou na území Èeské republiky konat
ve dnech 11. a 12. èervna 2004. Dne 11. èervna
2004 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a dne 12. èervna 2004 (sobota)
se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Obèané ÈR, kteøí chtìjí volit do
Evropského parlamentu na území ÈR ale mimo
obvod, kde jsou vedeni v seznamu volièù,
mohou od 13.3.2004 !ádat o vydání volièského
prùkazu, a to písemn"m podáním opatøen"m
ovìøen"m podpisem volièe. #ádost je nutno
doruèit nejpozdìji 15 dnù pøed dnem voleb
(tj. do 27.5.2004) na Úøad mìstského obvodu
Pardubice II. V pøípadì, !e si obèané podají
písemnou !ádost o vydání volièského prùkazu
na úøadu osobnì, nebudou muset mít podpis
ovìøen.

Obecní úøad pøedá volièsk" prùkaz
nejdøíve 15 dnù pøed konáním voleb volièi
osobnì nebo osobì, která se proká!e plnou
mocí s ovìøen"m podpisem volièe !ádajícího
o vydání volièského prùkazu, anebo jej volièi
za$le. Z tohoto dùvodu je v písemné !ádosti
nutné uvést, jak"m zpùsobem si !adatel
volièsk" prùkaz pøevezme.

Volièsk" prùkaz opravòuje volièe ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území
Èeské republiky.

pol

Kolik vlastnì !ije obyvatel v mìstském obvodu Pardubice II? Tato otázka je nám èas od
èasu kladena. Zde je odpovìï - podle v"sledkù sèítání lidu, domù a bytù ke dni 1.3.2001
bylo v Pardubicích II úhrnem 20 564 obyvatel (22,7% celkového poètu obyvatel mìsta).
K dispozici je je$tì poèet trvale hlá$en"ch obyvatel na$eho obvodu, kter" k datu poslední
aktualizace (tj. 1. 1. 2004) èinil 20 240.

OCHRANA

Koncem bøezna podal mìstsk"
obvod Pardubice II prostøednictvím mìsta na
Ministerstvo pro místní rozvoj !ádost o státní
dotaci z Programu regenerace panelov"ch
sídli$%. Tento dotaèní program letos probíhá
ji! potøetí - obou pøede$l"ch kol jsme se
úspì$nì úèastnili. V roce 2001 bylo v rámci
prvního souboru akcí napø. rekonstruováno
centrum okrsku Polabiny 1 (viz foto),
postavena nová parkovi$ tì v ul ic i
Bìlehradské èi komplex dìtsk"ch høi$% v ulici
Grusovì - v$e celkem za 22,7 miliónu Kè,
pøièem! státní dotace èinila 62%, podíl
mìstského obvodu 25% a podíl mìsta 13%.
V roce 2002 to byly rekonstrukce ulic
Ohrazenická a Bro!íkova a vnitrobloku
s dìtsk"mi høi$ti Var$avská - Mlad"ch celkem
za 21,9 miliónu Kè (státní dotace 54%,
mìstsk" obvod 28% a mìsto 18%).
V roce 2003 samozøejmì regenerace
pokraèovala, ale bez státní dotace, nebo%
dotaèní program nebyl zejména v dùsledku
nièiv"ch povodní pro tento rok vypsán.

Letos je v rámci III. souboru
v plánu akce zvaná „Lidická“, o její! pøípravì
jsme vás v Pravobøe!ním zpravodaji
informovali ji! v èervnu 2002. Souèástí akce
bude zejména sanace do!ilé betonové
vozovky v úseku od køi!ovatky s ulicí Kpt.
Barto$e a! po dùm èp. 355-64 vèetnì nového
!ivièného koberce a rekonstrukce pøilehl"ch
chodníkù. Pøitom bude ji!ní chodník posunut
blí!e k domu, aby se ulice roz$íøila z dùvodu

umo!nìní podélného stání vozidel. Málo
vyu!ívan" úsek severního chodníku podél
plotu $kolky bude nahrazen zálivem na kolmé
parkování, pøièem! areál $kolky bude
odclonìn zídkou z betonov"ch tvárnic. Dále
bude regenerováno prostranství za domy
z jihu ohranièené rozsáhlou masou zelenì.
Do!ívající høi$tì (dìtská i sportovní) budou
kompletnì rekonstruována, zajímavìji
tvarována a novì vybavena. Pøibude zcela
nov" chodník v místì vy$lapané pì$iny, kter"
bude spojovat zastávku MHD v ulici Kpt.
Barto$e s touto èástí sídli$tì a díky
pøíjemnému prostøedí poslou!í i pro vycházky
obyvatel. V celé lokalitì dojde k sanaci a
doplnìní veøejného osvìtlení, bude
instalován nov" mobiliáø (lavièky, odpadkové
ko$e), postavena nová ohrádka na
kontejnery a samozøejmì budou provedeny i
sadové úpravy vèetnì v"sadby mno!ství
nov"ch stromù a keøù.

To v$e se podaøí pouze za
pøedpokladu získání státní dotace, která
mù!e èinit a! 70% rozpoètov"ch nákladù
s tím, !e letos byla její v"$e omezena na 6 mil.
Kè. V pøípadì, !e na$í !ádosti o dotaci
nebude vyhovìno nebo bude její v"$e dále
krácena, bude objem prací muset b"t
redukován a pøípadnì rozlo!en na etapy do
více let.

TØ

Podána !ádost o dotaci

PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz

! !

! ! !
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Oznamujeme obyvatelùm, !e stejnì
jako v minul"ch letech i letos probìhne
na území Polabin o$etøení jírovcù
maïalù chemick"m pøípravkem
DIMILIN 48 SC. Cílem je sní!ení
kalamitního v"skytu klínìnky jírovcové.
Dùsledkem napadení jírovcù tímto
$kùdcem dochází k pøedèasnému
hnìdnutí a opadání listí a následnì
k celkovému oslabení stromù.
Chemick"m o$etøením se nám daøí
prodlou!it doba, po kterou jsou stromy
zelené, co! v"znamnì pøispívá k jejich
vitalitì.
O$etøení bude realizováno dle
kalamitního v"skytu v souladu se
signalizací Státní rostlinolékaøské
správy okresního oddìlení Pardubice.
Pøípravek není klasifikován jako jed a
lze jej pou!ít na veøejnì pøístupn"ch
místech. V$echny o$etøené stromy
v Polabinách budou viditelnì oznaèeny
tabulkou: „POZOR! Strom je chemicky
o$etøen, nedot"kejte se kùry stromù.“
Prosíme obèany, aby tyto v"stra!né
tabulky nenièili a neodstraòovali
alespoò po dobu 21 dnù od data
o $ e t ø e n í . Te r m í n p o s t ø i k u
pøedpokládáme ve dnech 30. 4. - 15. 5.
2004 (v závislosti na poèasí).

sch

Polabiny 1 - centrum

Kolik nás je?

JÍROVCÙ

Informace
k "ádosti o vydání
volièského prùkazu
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na!e úsilí korunované letos jiz generálkou Bìlehradské ulice a
opravou v!ech v"tlukù na komunikacích bude pokraèovat. Rovnìz
seèení zelen"ch ploch a úklidy veøejn"ch prostranství probíhají podle
plánu a pøispívají ke zkrá!lování na!eho zivotního prostøedí. Upravená
dìtská høi!tì se s pøíchodem jara opìt naplnila na!imi nejmen!ími a
jejich tvoøivou èinností, kterou je!tì umocníme postupnou v"mìnou
obsahù pískovi!#. Mnoho radosti pøinesly v!em úèastníkùm také
dìtské dny poøádané poèátkem èervna na rùzn"ch místech na!eho
sídli!tì. Ti nejstar!í !koláci pak prozívali úspì!né zavr!ení sv"ch
studií zvládnutím maturitních zkou!ek na polabinsk"ch støedních
!kolách. Døíve narozen"m obèanùm zaèaly zase vyhrávat kapely na
pergole, kde probìhla v kvìtnu i rekonstrukce pøedzahrádky s cílem
dal!ího zlep!ení zákoutí. Dal!í kulturní poøady pro v!echny generace
byly letos na území Polabin prezentovány v rámci 4. roèníku
Mìstsk"ch slavností Zrcadlo umìní. Leto!ní novinkou byl koncert na
námìstí ve druhém okrsku, na kterém úèinkoval Brass Band na!í
ZU$ky se sv"mi solisty. Vìøím, ze se Vám tento nov" typ poøadu pro
na!e spoluobèany líbil a doufám, ze tento poøad bude zachován i do
dal!ích let.

A teï k na!im spoleèn"m problémùm. Je jich také pìkná øádka,
protoze ná! bìzn" zivot není procházkou vzornì upraven"m parkem.
Spoleènì s námi, kteøí své zivotní prostøedí neustále zlep!ujeme, zijí
bohuzel i tací, kteøí nám veøejnou zeleò po!kozují a v hor!ím pøípadì i
kradou. Tìm chci bez dal!ího komentáøe vzkázat, ze podobn"ch
produktù pro soukromé chaty a chalupy mají v na!ich polabinsk"ch
marketech nadbytek.

Dal!ím zhav"m problémem je komunální odpad. Apeluji znovu na
v!echny spoluobèany: neodkládejte k popelnicím rozmìrné vìci typu
televize, lednièky, nábytek, koberce èi odpad z novì budovan"ch
bytov"ch jader. V!ichni pøece víte, ze pro tyto „pøebytky“ pravidelnì
pøistavujeme velkoobjemové kontejnery podle rozpisu
zveøejòovaného v na!em Pravobøezním zpravodaji.

A do tøetice v!eho zlého: 30. dubna konèil termín pro zaplacení
poplatku právì za v"!e zmínìn" komunální odpad. Vyz"vám
k poøádku nejenom neplatièe z této oblasti, ale i nìkteré majitele
ètyønoh"ch pøátel èlovìka.

Dal!í èást dne!ních Slov starosty se t"ká historicky prvních voleb
do Evropského parlamentu v na!í zemi. Chtìl bych podìkovat v!em
èlenùm volebních komisí za peèlivou pøípravu i provedení volebního
aktu. Oèekávám, ze se stejn"m zaujetím a nasazením zvládneme
v na!ich obvodech i volby podzimní, které se budou t"kat na!ich
nov"ch krajsk"ch pøedstavitelù a senátorù.

Na závìr se vracím je!tì jednou k na!im !kolákùm. Jak pro mne
vypl"vá z pravideln"ch porad s øediteli v!ech !kol na území na!eho
obvodu, mají za sebou jejich svìøenci docela pern" rok, pøed sebou
pak zaslouzené letní prázdniny. Chtìl bych dìtem i rodièùm popøát
pøíjemnou tuzemskou èi zahranièní dovolenou a chvíle odpoèinku
naplnìné vzájemn"m porozumìním a prohlubováním
interpersonálních vztahù uvnitø nejmen!ího lidského spoleèenství
jak"m tradièní rodina stále zatím je. Ledacos z toho, co v prùbìhu
pracovního roku nezvládáme, mùzeme právì v tomto období naplnit,
pøípadnì i napravit. V"chova mladé generace je stále tvrd!ím oøí!kem,
kter" se musíme v!ichni spoleènì v zájmu nás v!ech uèit
rozlousknout.

To je pro tuto chvíli v!echno. Budu se tì!it, ze az se podle
známého pravidla !#astného návratu vrátíte z dovolen"ch do sv"ch
domovù, najdete uz ve sv"ch schránkách tøetí èíslo na!eho
Pravobøezního zpravodaje, ve kterém se s Vámi podìlím o své
aktuální poznatky z prvních letních mìsícù.

Vá! Jiøí Srbek, starosta

RMO projednala nìkol ik
zádostí o nakládání s pozemky,
pøièemz její stanovisko poslouzí
Radì mìsta Pardubic jako podklad
pro rozhodování. Mimo jiné RMO
souhlasila s bezúplatn!m pøevodem
pozemkù pod silnicemi Hradeckou a
Podìbradskou z vlastnictví mìsta
do majetku Pardubického kraje a
zároveò doporuèila naopak pøevést
z kraje na mìsto pozemky pod
plochami chodníkù a veøejné zelenì
pøilehl!mi k tìmto silnicím a
pozemek pod místní komunikací
K Cihelnì. RMO rovnìz souhlasila
se smìnou pozemkù na Stavaøovì
ve vlastnictví Univerzity Pardubice,
na nichz se mají uskuteènit stavební
úpravy ploch v rámci investièní akce
Stavaøov, za pozemky mìsta, které
vyuzívá Univerzita. Ta jiz tuto smìnu
schválila ve své správní radì.

RMO projednala návrh zadání
VI. zmìn územního plánu mìsta
Pardubice, které se t!kají v!hradnì
úprav dopravní sítì mìsta, a
pozaduje v konceptu prùkaznì
dolozit vliv doplnìní nového úseku
vnitøní komunikaèní sítì Studentská
- nov! most - Prokopùv most na
intenzitu dopravy v Polabinách
(zejména v ul. Studentské a
Bìlehradské) a pø ípadného
pozitivního efektu zklidnìní dopravy

na jiném místì ve mìstì. RMO dále
zádá do konceptu zapracovat
alternativu nerealizace nového
úseku a ponechání platn!m
územním plánem uvazované tzv.
levobøezní komunikace, pøípadnì
alespoò vyhodnotit toto øe"ení.
Podle sdìlení odboru rozvoje a
strategie Magistrátu mìsta Pardubic
se dal"í fáze pøípravy VI. zmìn
územního plánu - projednání
konceptu - oèekává koncem roku
2004.

V neposlední øadì RMO také
projednala bez pøipomínek návrh
novely obecnì závazné vyhlá"ky
mìsta Pardubic - Statutu mìsta.
Novelu jiz schválilo i zastupitelstvo
mìsta, takze jiz platí. Pøedmìtem
novely byla zejména reakce na nov!
zákon o rybáøství, kter! svìøil
pravomoc vydávat rybáøské lístky
pouze tzv. obcím s roz"íøenou
pùsobností. Jelikoz mìstské obvody
vykonávají bìznì státní správu
svìøenou pouze "standardním"
obcím, bylo nezbytné pravomoc
obvodù vydávat rybáøské lístky
v!slovnì uvést do Statutu mìsta.

Po krátké pøestávce tedy
od èervna opìt úøady mìstsk!ch
obvodù vydávají rybáøské lístky
pro obèany bydlící na území
pøíslu"ného obvodu.

SLOVO STAROSTY
Vázení spoluobèané,
dovolte mi, abych se s Vámi mohl na konci prvního
pololetí tohoto roku podìlit o kazdodenní starosti
a postøehy z mé práce, a to zcela v souladu se
znám"m pøíslovím Sdìlená radost, dvojnásobná
radost, sdìlená starost, polovièní starost.

Takze nejdøíve k tìm radostem. Opìt se nám
podaøilo získat státní dotaci v maximální mozné
v"!i na dal!í rekonstrukce na!eho sídli!tì, takze

Od pøede"lého vydání Pravobøe#ního zpravodaje zasedala
Rada mìstského obvodu Pardubice II (RMO) celkem tøikrát a
zab!vala se mimo jiné následujícími zálezitostmi.

Zprávy z jednání Rady MO

Pokládka mikrokoberce v ul. Kpt. Barto!e



V minulém èísle jsme zahájili malou cestu
stavebním zákonem a jeho provádìcími pøedpisy.
V dne!ní èásti navázeme na pøedchozí pojednání
o dìlení staveb.

Stavby dále dìlíme na stavby jednoduché (viz § 139b
odst. 5 stavebního zákona) a drobné (viz § 139b odst. 7 a 8
stavebního zákona). Toto èlenìní je pro stavebníka velmi
dùlezité, nebo! od zaøazení stavby do jednotlivé kategorie
se odvíjí celé následné stavební øízení.

Jednoduché stavby lze rozdìlit na stavby
jednoduché "jednodu""í" a stavby jednoduché "slozitìj"í".
Stavby jednoduché "jednodu""í" jsou stavby uvedené pod
písm. b), c), d), § 139b odst. 5 stavebního zákona a jsou to:

stavby pro individuální rekreaci,
nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlazím a
stavby zaøízení staveni"tì, pokud jejich zastavìné
plocha nepøesahuje 300 m2, rozpìtí nosn#ch konstrukcí
nepøesahuje 9 m a v#"ka 15 m,
pøípojky na veøejné rozvodné sítì a kanalizaci.

Pro tyto druhy staveb pøi zádosti o jejich povolení na
vìcnì, místnì a funkènì pøíslu"ném stavebním úøadu
kromì jin#ch dokladù nemusí zpracovávat projektovou
dokumentaci pro územní a stavební øízení fyzická osoba,
která získala oprávnìní k v#konu své èinnosti podle
zvlá"tních pøedpisù (napø. dle zákona è. 360/1992 Sb.,
o v#konu povolání autorizovan#ch architektù a o v#konu
povolání autorizovan#ch inzen#rù a technikù èinn#ch ve
v#stavbì, ve znìní pozdìj"ích pøedpisù), ale mùze b#t
zpracována osobou tzv. kvalifikovanou. Kvalifikovanou
osobou se dle stavebního zákona povazuje osoba
s vysoko"kolsk#m popø. støedo"kolsk#m vzdìláním
stavebního nebo architektonického smìru a alespoò tøemi
roky praxe v oboru. Dále mùze tyto stavby stavebník
provádìt sám pro sebe svépomocí, pokud zabezpeèí
odborn# dozor kvalifikovanou osobou, pokud sám není
odbornì zpùsobil# v oboru.

Stavby jednoduché "slozitìj"í" jsou stavby uvedené
pod písm. a), e) a f), § 139b odst. 5 stavebního zákona a
jsou to:

stavby pro bydlení, jejichz zastavìná plocha
nepøesahuje 300 m2, pokud mají nejv#"e 4 byty, jedno
podzemní a tøi nadzemní podlazí vèetnì podkroví,
opìrné zdi,
podzemní stavby, pokud jejich zastavìná plocha
nepøesahuje 300 m2 a hloubka 3m.

Pro tyto druhy staveb pøi zádosti o jejich povolení na
vìcnì, místnì a funkènì pøíslu"ném stavebním úøadu
kromì jin#ch dokladù musí zpracovávat projektovou
dokumentaci pro územní a stavební øízení fyzická osoba,
která získala oprávnìní k v#konu své èinnosti podle
zvlá"tních pøedpisù (napø. dle zákona è. 360/1992 Sb.,
o v#konu povolání autorizovan#ch architektù a o v#konu
povolání autorizovan#ch inzen#rù a technikù èinn#ch ve
v#stavbì, ve znìní pozdìj"ích pøedpisù). Stavby nemùze
stavebník provádìt sám pro sebe svépomocí ani pokud
zabezpeèí odborn# dozor kvalifikovanou osobou. Tyto
stavby a jejich zmìny mùze provádìt jen právnická osoba
nebo fyzická osoba oprávnìná k provádìní stavebních
nebo montázních prací jako k pøedmìtu své èinnosti podle
zvlá"tních pøedpisù; pøi provádìní stavby musí b#t
zabezpeèeno odborné vedení realizace stavby (§ 46a
odst. 1 a § 46a odst. 3 písm. b) stavebního zákona).

Za jednoduché stavby se nepovazují stavby skladù
hoølavin a v#bu"nin, stavby pro civilní obranu, pozární
ochranu, stavby uranového prùmyslu a jadern#ch
zaøízení, sklady a skládky nebezpeèn#ch odpadù a stavby
vodohospodáøsk#ch dìl.

Pøí"tì dokonèíme rozdìlení staveb, povíme si
o udrzovacích pracích a prùkazech zvlá"tní zpùsobilosti
ve vazbì na jejich platnost.

SÚ
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SLOUPEK

STAVEBNÍHO

ÚØADU
21. 4. - Bìlehradská - parkovi"tì pøed èp.
311-20 a vjezdem do ulice Druzby
28. 4. - Mlad#ch od ul. Bìlehradské po ul.
Rosickou; komunikace od ul. Bìlehradské
k malobytùm vèetnì parkovi"tì
3. 5. - Var"avská od ul. Kosmonautù po ul.
Prodlouzenou; Sluneèní od ul. Okrajové po
ul. Prodlouzenou
4. 5. - Prodlouzená od ul. Var"avské po ul.
Bìlehradskou vèetnì parkovi"tì pøed èp.
257-62; Prodlouzená od ul. Var"avské
(slepá èást)
8. 6. - Druzstevní - od ul. Rosické
9. 6. - Chemikù
10. 6. - Stavbaøù od ul. Rosické; Rosická od
ul . Kosmonautù po ul . Mlad#ch;
Ohrazenická - parkovi"tì u èp. 164-8
14. 6. - Ohrazenická od ul. Mlad#ch vèetnì
parkovi"!
15. 6. - Kosmonautù - od zastávky toèna po
odboèku do ul. J. Tomana
16. 6. - Jiøího Tomana od ul. Kosmonautù
po ul. Var"avskou
17. 6. - Prodlouzená - parkovi"tì vedle
obchodního centra, parkovi"tì pøed po"tou
a parkovi"tì za budovou Policie;
Kosmonautù - slepá èást pøed èp. 185-94
21. 6. - Lidická - od èp. 355 po ul. Lonkovu -
pravá strana vèetnì samostatného
parkovi"tì vedle garází
22. 6. - Druzby - vèetnì parkovi"tì;
Ohrazenická - parkovi"tì u èp. 169-72
23. 6. - Lezákù; Lidická - od èp. 355 po ul.
Lonkovu - levá strana
24. 6. - Lonkova - parkovi"tì ve vnitrobloku
èp. 469-86 vèetnì parkovi"tì za Archou;
Gagarinova od ul. Lonkovy po ul. Odboráøù;
Odboráøù od ul. Lidické po obchodní
centrum vèetnì parkovi"!
28. 6. - Na Labi"ti; Lonkova - vèetnì
parkovi"! za èp. 521-3, pøed èp. 459-64 a

465-7; Nová
29. 6. - Brozíkova od ul. Kpt. Barto"e vèetnì
parkovi"tì pøed Z$ Mozartova
30. 6. - Sedláèkova od ul. Brozíkovy vèetnì
parkovi"tì u èp. 433
1. 7. - Stavaøov od ul. Studentské - pravá
strana; Studentská od ul. Hradecké - levá
strana
2. 7. - Studentská od ul. Hradecké - pravá
strana
7. 7. - Stavaøov od ul. Studentské - levá
strana; Grusova; Valèíkova
8. 7. - Kunìtická - od ul. K Rozvodnì po ul.
Studentskou; Ohrazenická - parkovi"tì
u èp. 173-6
9. 7. - K Rozvodnì vèetnì parkovi"!;
Køièkova od ul. Grusovy; Ohrazenická -
parkovi"tì u èp. 177-80
16. 7. - U Josefa - jednosmìrka; Ke
Koupali"ti
4. 10. - Partyzánù; Brozíkova - parkovi"tì
u èp. 424-6, 427-9 a 430-2
5. 10. - centrální parkovi"tì Polabiny 4
(mezi ul. Mozartovou a Kpt. Barto"e)
6. 10. - Kpt. Barto"e - parkovi"tì mezi èp.
409-10 a 411-12
7. 10. - Bìlehradská - od kruhového
objezdu k rosickému nadjezdu, parkovi"tì
pøed èp. 391-8
8. 10. - Mezi Zahradami
12. 10. - Karla $ípka - od ul. J. Potùèka po
ul. Kosmonautù; Lonkova - od ul. Kpt.
Barto"e po ul. Na Labi"ti
13. 10. - komunikace od ul. Bìlehradské
k obchodnímu centru J. Meinl vèetnì
parkovi"!
14. 10. - K Cihelnì od ul. Studentské po ul.
K Rozvodnì - pravá strana
6. 12. - Kunìtická - od ul. K Rozvodnì po ul.
Studentskou (dle klimatick#ch podmínek)

Jako kazdoroènì letos probíhá blokové èi!tìní ulic. Letos pøibyly nìkteré
nové ulice, kompletní rozpis na rok 2004 pro mìstsk" obvod Pardubice II
následuje. Upozoròujeme majitele vozidel, aby respektovali pøechodné dopravní
znaèení umístìné vzdy s t"denním pøedstihem pøed úklidem. Pokud si vèas
nepøeparkují, pøekázející vozidla budou na jejich náklady odtazena do areálu
Sluzeb mìsta Pardubic na Hùrkách.

TAKHLE NE!

Z n o v u p ø i p o m í n á m e , z e
o d k l á d á n í o d p a d u m i m o
kontejnery je zakázáno a hrozí za
to pokuta az 50 000,- Kè. Na
rozmìrn" odpad jsou urèeny
p r a v i d e l n ì p ø i s t a v o v a n é
velkoobjemové kontejnery nebo
separaèní dvory. Mimochodem
majitel nepotøebného vybavení
bytu na snímku byl pøistizen
Mìstskou policií pøímo "pøi èinu".

PSÍ KO#E
V souèasné dobì je na území
mìstského obvodu rozmístìno 25
ko"ù na psí exkrementy. V poslední
dobì jsme obdrzeli dvì zádosti
o umístìní dal"ích ko"ù - ve vnitro-
bloku Lidická-Lezákù a v ul. J. Potùèka
u vyústìní chodníku z ul. Prodlou-
zené. Obracíme se na drzitele psù -
pokud máte pocit, ze v nìjaké lokalitì
psí ko" chybí, sdìlte nám to, prosím.
Do"lé námìty pak vyhodnotíme a
podle finanèních mozností je"tì letos
nìkolik ko"ù doplníme.

BLOKOVÉ CI!TENÍ

Zveme obèany na 10. zasedání

mìstského obvodu Pardubice II, které
se koná v úter# dne 29. 6. 2004
(zmìna oproti údaji v minulém èísle
PZ) v 18 hodin v budovì hotelu
Harmony. Navrzen# program
obsahuje body: zpráva starosty,
závìreèn# úèet hospodaøení za rok
2003, rozpoètové opatøení è. 3,
kontrolní zpráva o plnìní usnesení.

ZASTUPITELSTVA



V minulém èís le Pravobøezního
zpravodaje jsme informovali o podané
zádosti o státní dotaci z Programu
regenerace panelov!ch sídli"t - tentokrát
na akci zvanou "Lidická". V polovinì
kvìtna jsme obdrzeli z Ministerstva pro
místní rozvoj dobrou zprávu - pøíslib
dotace v maximální mozné v!"i, tj. 6 mil.
Kè. Vzhledem k omezen!m prostøedkùm
ve státním rozpoètu (100 mil. Kè) získalo
letos dotaci pouze 19 obcí z celkového
poètu 92 zádostí. Naopak nedobrou
zprávou je pøesunutí stavebních prací
z 5% sazby DPH do 19%, které náklady
znaènì nav!" í opro t i d ø ívì j" ím
pøedpokladùm. Pøesto mùzeme slíbit, ze
akce Lidická se letos uskuteèní v plném
rozsahu, pøièemz pøedpokládáme
realizaci v letních mìsících.

Na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II dne 29. 6. 2004 se bude projednávat
závìreèn! úèet hospodaøení mìstského obvodu
za rok 2003. Ve"keré pøíjmy a v!daje v rozpoètu
jsou uvádìny tak, aby navazovaly na rozpoèet
mìsta. Pro zajímavost uvádíme v následujícím
zjednodu"eném pøehledu rozpoèet tak, jak by
vypadal, kdyby nebyly uskuteènìny transfery do
rozpoètu mìsta (pøevádí se podíly obvodu na
investièních akcích - Program regenerace - a
podíly z vybran!ch místních poplatkù za odpady)
a naopak vypoøádání daòov!ch transferù
obvodu do konce r. 2003.
Z pøehledu také vypl!vá, ze obvod v loòském
roce vynalozil na investice 11 186,6 tis. Kè.
Abychom v"ak získali úplnou v!"i prostøedkù
proinvestovan!ch v na"em mìstském obvodì,
musíme pøipoèítat je"tì 5 100,0 tis. Kè, které
uhradilo mìsto Pardubice a koneèná v!"e
finanèních prostøedkù èerpan!ch na investièní
akce tak èinila 16 286,6 tis. Kè.

Nejprve uji!tìní pro ty, kteøí si zatím stále nejsou jisti - ano, mezi mosty
Pavla Wonky a Kpt. Barto!e se skuteènì staví "pouze" protipovodòová hrázka. I kdyz
to tak pro nezasvìceného na první pohled nemusí vypadat. O tom jsme se
pøesvìdèili, kdyz nám na úøad telefonovali vydì!ení obèané, ze sly!eli, "e se u Labe
staví silnice nebo dokonce snad domy pro radní Pardubického kraje...

Závìreèn# úèet hospodaøení
mìstského obvodu za r. 2003

Kauza

Magistrátu mìsta Pardubic (tedy pøíslu"n!m
"vodoprávním úøadem").

Celá stavba je dále rozdìlena do tøí
úsekù, pøièemz dìlícími místy jsou mosty.
Stavba byla letos zahájena právì v úseku
mezi mosty P. Wonky a Kpt. Barto"e.
Jednotlivé úseky budou napojeny na stávající
sjezdy z komunikací Kpt. Barto"e, Hradecká a
Kunìtická. Kromì funkce ochranné budou
hráze vyuzívány rovnìz jako obsluzné
komunikace pro údr#bu vlastní hráze a
pøípadn! pì"í a cyklistick! provoz. Koruna
hráze bude mít "íøku 5 m s komunikací a 3 m
bez komunikace (úsek od ul. Kpt. Barto"e
smìrem na Rosice, kde jiz komunikace je).
Hráz bude mít promìnlivou v!"ku od 0,9 az po
3 m.

Jelikoz se jedná o veøejnì prospì"nou
stavbu chránící mìsto pøed povodnìmi,
nezb!vá nez se smíøit s faktem, ze v nezbytnì
nutné míøe musely b!t pokáceny stromy, které
se nacházely v trase hrázky. Trasa byla v"ak
zámìrnì vyprojektována tak, aby bylo co
nejvíce stromù rostoucích podél bøehu
zachováno - proto je hrázka relativnì
vzdálená od øeky. V souèasné dobì jsou jiz
v"echny stromy kvùli stavbì celé druhé etapy
pokáceny. Samozøejmostí bude náhradní
v!sadba a to celkem 160 listnat!ch stromù
(javorù, dubù, lip, jilmù) a témìø 1800
listnat!ch keøù podél nové hráze po jejím
dokonèení.

Obdrzeli jsme rovnìz dotazy ohlednì
materiálu, z nìhoz se hrázka staví. Podle
informací projektanta a dodavatele stavby
bude jádro hráze z tzv. stabilizátu EOP, kter!
vyrábí Elektrárna Opatovice, a na povrchu
bude hrázka ohumusována a oseta trávou.

Stabilizát EOP je stavební smìs

vyrábìná v míchacím centru mísením
produktù spalování uhlí a produktù odsíøení
s pøímìsí vápna a zámìsové vody. Míchací
centrum umozòuje v!robu stavebních smìsí
podle rùzn!ch receptur specifick!ch pro dan!
zpùsob vyuzití s mozností variantního
uplatnìní ve stavebnictví. Stabilizát EOP je
certifikován jako v!robek k pouzití pro tvarové
úpravy reliéfu krajiny pøi rekultivaèních pracích
a asanaci odkali"t, pro stavbu tìsnìní a
obvodov!ch hrází na skládkách odpadù èi pro
stavbu pozemních komunikací. V tomto
konkrétním pøípadì se jedná o stabilizát
urèen! pøímo pro stavbu protipovodòov!ch
hrází. Stabilizát po zatuhnutí a zatvrdnutí
dosahuje vysoké pevnosti a má podobné
vlastnosti jako beton (nebo spí"e tzv. huben!
beton). Na tento materiál vydal Technick! a
zku"ební ústav stavební Praha certifikát, jímz
se osvìdèuje, ze u vzorku pøedmìtného
v!robku byla zji"tìna shoda jeho vlastností se
základními pozadavky naøízení vlády
è. 163/2002 Sb., kter!m se stanoví technické
pozadavky na vybrané stavební v!robky
vèetnì jejich nezávadnosti z hlediska ochrany
zdraví a zivotního prostøedí.

Podle informací Povodí Labe by první
etapa hráze (tj. od Brozan po zdymadlo) mìla
b!t hotová do konce leto"ního roku a druhá
etapa (od zdymadla po zeleznièní most) do
konce pøí"tího roku.

TØ

O tom, ze se v!stavba protipovodòové
ochranné hráze pøipravuje, jsme v
Pravobøezním zpravodaji poprvé informovali
jiz v záøí 2002. Tehdy jsme uvedli, ze na
základì zpracovan!ch studií byl vypracován
návrh v!stavby protipovodòové ochrany
mìsta pøed stoletou vodou, kter! sestává z
více etap. První etapa zahrnuje ohrázování
pravého bøehu Labe od jezu po Brozany. Tato
akce byla zahájena jiz loni. Nyní pøi"la na øadu
druhá etapa, v jejímz rámci má b!t na pravém
bøehu postavena hráz od zdymadla po rosick!
zeleznièní most. V bøeznovém Pravobøezním
zpravodaji v roce 2003 jsme pak psali o tom,
ze je k dispozici oznámení o hodnocení vlivù
na zivotní prostøedí t!kající se v!"e uvedené
druhé etapy protipovodòové hráze na pravém
bøehu k nahlédnutí a pøípadn!m pøipomínkám.

Stavebníkem protipovodòové hráze je
státní podnik Povodí Labe, kter! na stavbu
koncem øíjna 2003 získal územní rozhodnutí.
Na sklonku roku 2003 pak bylo vydáno
stavební povolení, pøesnìji povolení zøízení
vodního díla a to odborem zivotního prostøedí

DOTACI
MÁME

PROTIPOVODÒOVÁ HRÁZKAPROTIPOVODÒOVÁ HRÁZKA

TØ



V rámci finanèních prostøedkù rozpoètovan!ch v roce 2004 na podporu
aktivit v oblasti "kolství, mládeze, sportu a kultury byly schváleny v 1.
pololetí 2004 pøíspìvky na vlastní èinnost organizací i na konkrétní
akce v rámci mìstského obvodu následovnì (uvedeno v Kè) :

TJ Sokol na Dìtsk! den 5 tis., na pronájmy tìlocvièen 42 tis.
TJ Relax na pronájmy tìlocvièen 10 tis.
HC Polabiny na èinnost 10 tis., na soutìz Polabiny Cup 2004 15 tis.
2222 #achov! klub Polabiny 5 tis.
Fotbalov! klub nesly"ících Hramat na pronájmy sportovi"t 10 tis.,
na startovné v soutì$ích 5 tis. (na fotografii)

!

!

!

!

!

MB

HC Polabiny zve dìti i dospìlé na 12. roèník velkého turnaje v házené dìvèat, POLABINY CUP
2004, nad kter!m pøevzali zá"titu 1. námìstek hejtmana Pardubického kraje pan ing. Michal
RABAS, starosta MO Pardubice II pan Jiøí SRBEK a pøedseda VV Pardubické sportovní
organizace ÈSTV pan Zdenìk ÈIHÁK.

Turnaj bude doplnìn koncertem dechové hudby ZU# Polabiny v pátek 18. èervna od 12.30 do
15.00 na høi"ti Z# Polabiny 3.
V sobotu 19. èervna je pøipraven ohòostroj, pøibliznì od 21.00 hodin na høi"ti Polabiny 3.
Vstup na v"echna høi"tì po dobu turnaje je voln!. Pøijïte povzbudit na"e dìvèata, která tradiènì
obsazují v tomto turnaji pøední místa. Na turnaj je pøihlá"eno 30 druzstev z ÈR a èekáme i hosty
ze zahranièí.
Pozvánku doplòují fotografie z minul!ch roèníkù POLABINY CUPu.

Turnaj bude probíhat od 14.30 hodin v pátek 18. èervna 2004 na høi!tích Z" Polabiny 1, 2 a
3 a bude pokraèovat po celou sobotu 19. èervna a v nedìli 20. èervna dopoledne.
Vyhlá!ení v#sledkù a pøedání pohárù a medailí se uskuteèní na høi!ti Z" Polabiny 3
v nedìli kolem 12.30 hodin.

Pozvání na házenkáøsk# turnaj

POLABINY CUP 2004

PRAVOBØE$NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz

! !

! ! !

!
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MIKOLÁ"
AXMANN

Rada a zastupitelstvo schválily

GALERIE UNIVERZITY PARDUBICE
UNIVERZITNÍ KNIHOVNA

2. 6. - 31. 8. 2004

Galerii Univerzity Pardubice podporují statutární mìsto Pardubice a mìstsk! obvod Pardubice II

TVAR MÍSTA

!

!

!

!

Nohejbal Club ROTR na
soutìz Zlatá husa 7 tis.
Z# Polabiny I na soutìz
zákù základních "kol
Atletická liga 5 tis., na
dokonèení hokejbalového
høi"tì 30 tis.
ZU# Polabiny na koncertní
èinnost 12 tis.
Mateøská "kola Polabiny I
na akci Dìtsk! den 3 tis.

!

!

!

!

!

DDMAlfa na akci Den dìtí 5 tis., na akci Teenager Streetball 7 tis.
Junák na èinnost 10 tis.
Dìtsk! pìveck! soubor Pramínek na mezinárodní festival
v Benátkách 30 tis., na koncertní èinnost 20 tis.
IFAS 2004 15 tis.
Doli klub na bluesové veèery 20 tis.

POZVÁNKA NA V%STAVU

Poslední dobou èasto dostáváme od obèanù tento dotaz a nìkteøí se
dokonce obávají, ze zde bude benzínová pumpa. Skuteènost je taková,
ze by zde mìl vyrùst obchodní dùm C.I.CENTRUM se tøemi prodejními
plochami pro prodej spotøebního zbozí. Souèástí stavby bude i roz"íøení
parkovi"tì, které bude pøímo navazovat na to stávající u Kauflandu.

Co se staví u Kauflandu?

pøíspìvky z rozpoètu na rok 2004



mìstského obvodu Pardubice II
roèník 2004 záøí èíslo 3

Vá!ení spoluobèané,
ovolte, abych Vás v"echny pozdravil

po návratu z dovolen#ch a z prázdnin.
Zaslou!en# odpoèinek pøi stále
nároènìj"ím zpùsobu !ivota pøeji
upøímnì jak dospìl#m, tak i dìtem,
proto!e bez dùkladného naèerpání
nové !ivotní energie se dnes u! nelze
obejít. Odpoèinut# èlovìk je navíc

daleko vnímavìj"í ke svému !ivotnímu prostøedí, tak!e
hned pøecházím k dùle!it#m informacím o !ivotì v na"em
mìstském obvodì.

V"echny zelené plochy byly v prùbìhu letních mìsícù
pravidelnì upravovány, úspì"nì pokraèuje generální
oprava Lidické ulice na polabinské trojce, nov# kabát
dostala i celá øada domù. Stavební èinnost t#kající se
zlep"ení stavu chodníkù probìhne posléze né
i v ulicích Grusova a Mlad#ch.

Dále vedeme jednání s Univerzitou Pardubice
o pozemcích pro vybudování nového parkovi"tì a
dìtského høi"tì v mìstské èásti Stavaøov.

Nìkdy v"ak ani sebevìt"í snaha nevede ke k#!en#m
v#sledkùm. Mám na mysli nerealizované parkovi"tì
v sídli"ti Sever, které jsme obèanùm slíbili. Jim je
adresována moje omluva. Pozemek vytipovan# pro
zabezpeèení akce se pøes na"e velké úsilí nepodaøilo
smìnit a peníze vyèlenìné na v#stavbu tak nebylo mo!né
vyu!ít.

Prázdninové mìsíce nepøeru"ily sérii oblíben#ch
nedìlních promenádních koncertù na Pergole, ale ani
koncertní èinnost v na"í èásti mìsta se bohu!el neobe"la
bez problémù. Halasné hudební produkce na koupali"ti
byly oprávnìnì pøedmìtem kritiky celé øady obèanù.
Nechceme brát mlad#m lidem pob#vajícím v rozpáleném
sídli"ti radost z pohybu na èerstvém noèním vzduchu, navíc
je otázka hluènosti produkcí pøedev"ím v rukou
úèinkujících kapel a DJ, ale odpovìdnost za dodr!ování
zákonn#ch norem je nutné celospoleèensky soustavnì
pìstovat v ka!dém odpovìdném subjektu. V oblasti
v#chovy k bezproblémovému obèanskému sou!ití nás
èeká v budoucnu zcela urèitì velké mno!ství práce.

V plném proudu jsou pøípravy na leto"ní Staroèeskou
pou$ v Polabinách. Organizaèní "táb pracuje s cílem
pøinést v ka!dém dal"ím roèníku nìjaké zlep"ení èi
zkvalitnìní obsahu a zpùsobit tak radost v"em úèastníkùm,
tak!e se máme zcela urèitì na co tì"it. Od rána do veèera
opìt pobì!í na louce u Rù!ového domeèku fy Julius Meinl
pestr# a kvalitní program urèen# "irokému spektru
spoluobèanù, kteøí se po pøedcházejících úspì"n#ch
roènících zcela právem tì"í na ten leto"ní. Podrobnou
náplò regionálnì v#znamné soboty 25. záøí 2004 pøiná"íme
na jiném místì.

Netajím se sv#m pozitivním vztahem ke sportu, a proto
mi dovolte alespoò pár øádek k této tématice. Pøesto!e jsem
pøál na"emu hvìzdnému fotbalovému t#mu úspìch, tvrdá
realita nakonec pøedèila mé oèekávání. Bohu!el ani prùbìh
letní olympiády v Athénách a valná èást umístìní na"ich
sportovcù ve mnì nevyvolaly oèekávanou diváckou eufórii.
Kdy! k tomu pøidám první v#sledky Hlinkov#ch sirotkù …

Nezb#vá, ne! ukonèit psaní a namíøit si to pøes
Polabiny k domovu. Parková zeleò pøes léto zapustila své
koøeny a zdárnì poporostla, podzimní kvìty u! svítí
z mnoha krásnì upraven#ch záhonù, nové chodníky kreslí
ornamenty z nov#ch oku lahodících materiálù, v pøed-
zahrádkách chlapi probírají politiku, sport i mezilidské
vztahy, maminky s koèárky hlídají star"í ratolesti na novì
upraven#ch dìtsk#ch høi"tích. Myslím, !e nám je tady
docela dobøe.
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mimo ji

Vá! Jiøí Srbek, starosta

ZMO na svém èervnovém zasedání
projednalo materiály závìreèného úètu
hospodaøení MO Pardubice II za rok
2003. Jeho souèástí je také zpráva
z pøezkoumání hospodaøení MO
Pardubice II za rok 2003, které provedl
úsek interního auditu Magistrátu mìsta.
Z M O s o u h l a s i l o s c e l o r o è n í m
hospodaøením mìstského obvodu
Pardubice II v roce 2003 a to bez v!hrad.

RMO jako obvykle

RMO napøíklad souhlasila
s pronájmem pozemku vedle zastávky
MHD Polabiny toèna (Kosmonautù) za
úèelem umístìní novinového stánku za
podmínky, "e stánek bude materiálovì a
tvarovì pøizpùsoben charakteru
sousedního pøistøe#ku zastávky. RMO
také souhlasila se "ádostí Univerzity
Pardubice o v!pùjèku mìstského
pozemku u komunikace ke zdymadlu za
úèelem v!stavby tìlov!chovn!ch
zaøízení ve spolupráci s mìstem.

ále m s
uzavøením smlouvy se spoleèností K+N
stavební spoleènost s.r.o. na opravu
chodníku v ulici Mlad!ch a se spoleèností
Agrostav Pardubice a.s. na stavbu
nového pøístøe#ku na kontejnery v té"e
ulici.

RMO ulo"ila pokutu podle zákona
o obcích za naru#ování vzhledu mìsta ve
v!#i 50 000,- Kè spoleènosti MERA
Pardubice s.r.o. z dùvodu nesekání louky
v Polabinách IV (blí"e k této problematice
na jiném místì tohoto zpravodaje).

RMO schválila pou"ití tzv. rezervy
RMO na poøízení vánoèní v!zdoby na
námìstí Polabiny 1. Ozdobena by mìla
b!t trojice vzrostl!ch listnat!ch stromù
v severozápadním rohu námìstí a to
stejn!m zpùsobem, jako byl ji" loni
osvìtlen mohutn! dub v centru
polabinské ètyøky.

V neposlední øadì projednala RMO
vyhodnocení èerpání rozpoètu MO
Pardubice II za 1. pololetí r. 2004, vzala
na v

projednala
nìkolik "ádostí o nakládání s pozemky,
pøièem" její stanovisko poslou"í Radì
mìsta Pardubic jako podklad pro
rozhodování.

imo jiné RMO souhlasila

ìdomí èerpání rozpoètu k 31.7.2004
a schválila program záøijového zasedání
ZMO.

D

SLOVO STAROSTY

Od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje se uskuteènilo jedno
jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a Rada
mìstského obvodu Pardubice II (RMO) zasedala tøikrát. Projednány byly
mimo jiné následující zále"itosti.

Podzim
ní

Zprávy z jednání
Zastupitelstva a Rady MO

Zveme obèany na 10. zasedání

mìstského obvodu Pardubice II, které
se koná ve ètvrtek dne 23. 9. 2004 v 18
hodin v budovì hotelu Harmony.
Navr"en! program obsahuje body:
zpráva starosty, vyhodnocení èerpání
rozpoètu za 1. pololetí 2004,
rozpoètové opatøení è. 4, diskuse.

ZASTUPITELSTVA

Chodníky a høi!tì v Lidické dostávají nov" tvar



Aplikace zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním øádu ve znìní pozdìj!ích pøedpisù (dále jen stavební
zákon) v praxi.

stavby drobné

Stavební úpravy a udr"ovací práce

V tomto èísle navazujeme na pøedcházející dìlení staveb. Kromì
jednoduch!ch staveb uveden!ch v minulém èísle jsou dal"ím
specifick!m druhem staveb . Drobné stavby obvykle
plní doplòkovou funkci ke stavbì hlavní a jsou to:

stavby s jedním nadzemním podla#ím , pokud jejich zastavìná
plocha nepøesahuje 16 m2 a v!"ka 4,5 m,
podzemní stavby, pokud jejich zastavìná plocha nepøesahuje 16
m2 a hloubka 3 m.

Za drobné stavby se pova#ují té# :
stavby na pozemcích urèen!ch k plnìní funkcí lesa, slou#ící
k zaji"$ování provozu lesních "kolek nebo k provozování
myslivosti, pokud jejich zastavìná plocha nepøesahuje 30 m2 a
v!"ka 5 m,
oplocení,
pøipojení drobn!ch staveb na rozvodné sítì a kanalizaci stavby
hlavní,
nástupní ostrùvky hromadné veøejné dopravy, pøejezdy pøes
chodníky, propustky apod.

Za drobné stavby se nepova#ují stavby uvedené v minulém èísle
u jednoduch!ch staveb a navíc dále stavby

.
Více viz § 139b stavebního zákona. Nejèastìji sem spadají zahradní
domky, altány a jímky splòující v!"e uvedená kritéria.

Udr#ovacími pracemi a stavebními úpravami
se rozumí:
jejich# provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby,

po#ární bezpeènost stavby, její vzhled nebo #ivotní prostøedí, a
v"echny udr#ovací práce na stavbì, která je kulturní památkou.

kter!mi se nemìní vzhled stavby, nezasahuje se
do nosn!ch konstrukcí stavby, nemìní se zpùsob u#ívání stavby.

%ádné povolení ani souhlas stavebního úøadu následující
udr#ovací práce:

opravy fasády a vnitøních omítek, obkladù stìn, podlah a dla#eb,
v!mìna a opravy støe"ní krytiny, opravy povrchu ploch!ch støech,
komínov!ch tìles, opravy vnitøních instalací, v!mìna, opravy a
nátìry oplechování støech, #labù a odpadních de"$ov!ch svodù,
opravy oken a dveøí a jejich nátìry, v!mìna dveøí a oken a opravy
oplocení, nemìní-li se jimi vzhled stavby,
v!mìna nepodstatn!ch èástí konstrukcí stavby,
opravy ústøedního vytápìní, vìtracího a klimatizaèního zaøízení a
v!tahù, budou-li je provádìt oprávnìné osoby,
v!mìna zaøizovacích pøedmìtù (napø. kuchyòsk!ch linek, van) a
jiného bì#ného vybavení stavby

Více viz § 14 vyhlá"ky è. 132/1998 Sb.

Stavební povolení ani ohlá"ení stavebnímu úøadu se nevy#aduje u :
dùlních dìl a dùlních staveb pod povrchem a staveb
v povrchov!ch lomech a skr!vkách pokud podléhají schvalování a
dozoru orgánù státní báòské správy podle horních pøedpisù,
nadzemní a podzemní vedení telekomunikaèní sítì vèetnì
opìrn!ch a vytyèovacích bodù a u telefonních budek,
krátkodob!ch pøenosn!ch zaøízení, jako prodejní stánky,
konstrukce a zaøízení pro slavnostní v!zdobu a osvìtlení budov,
scénick!ch staveb pro film a televizi,
geodetick!ch døevìn!ch a pøenosn!ch mìøièsk!ch vì#í, signálù a
pyramid,
konstrukcí chmelnic a vinic
stavebních úprav elektrick!ch vedení bez omezení napìtí, pokud
se nemìní jejich terasa
stavebních úprav vnitøních telekomunikaèních rozvodù,
udr#ovacích prací, u nich# není pøedepsáno ohlá"ení podle § 55
odst. 5 stavebního zákona

U nìkter!ch v!"e uveden!ch staveb je zcela dostaèující pro jejich
realizaci vydání územního rozhodnutí.

Pøí"tì se zaèneme zaobírat problematikou potøebn!ch dokladù
k jednotliv!m druhùm stavebního øízení.

SÚ

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

gará#í bez ohledu na
jejich velikost

podléhající oznámení
stavebnímu úøadu

nevy#adují

Udr!ovací práce,

Stavební úpravy,

SLOUPEK

STAVEBNÍHO

ÚØADU

Do velkoobjemov!ch kontejnerù
patøí objemn! odpad z domácností,
kter! se nevejde do bì#n!ch
kontejnerù (nábytek, koberce,
koèárky apod.) a odpad ze zelenì
(z úprav zelenì pøed domy, listí,
ul ièní smetky). Na odlo#ení
objemného odpadu lze vyu#ít
rovnì# tzv. separaèní dvory, které
navíc pøijímají i stavební su$,
p n e u m a t i k y, a k u m u l á t o r y,
televizory, lednice a separovateln!
odpad (kov, sklo, papír), kter! do
velkoobjemov!ch kontejnerù
nepatøí. Nejbli#"í separaèní dvory
jsou v Rosicích n. L. (J. K. Tyla) nebo

v Ohrazenicích (Pohránovská),
které mají provozní dobu v pondìlí a
ve støedu od 13 do 17 hodin a
v sobotu od 8 do 12 hodin. Dále jsou
separaèní dvory v Pardubièkách,
Nemo"icích, na Hùrkách, ve
Svítkovì a v Dra#kovicích. Bli#"í
informace o jejich provozu obdr#íte
na tel. 466 260 811, 777 783 100.
Odpad do velkoobjemov!ch
kontejnerù a na separaèní dvory
mohou zdarma ukládat pouze
obèané mìsta Pardubic, kteøí mají
uh razen pop la tek za svoz
komunálního odpadu (nikoliv
podnikatelé).

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

Objemn# odpad (jako napø. star# nábytek) nepatøí na zem vedle
bì"n#ch kontejnerù. Pro takové pøípady se na stálá stanovi!tì
pøistavují tzv. velkoobjemové kontejnery - v tabulce jsou uvedeny
termíny na zb tek 2004.y roku

TAKHLE NE!
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1 - DRU$STEVNÍ

1 - U SBÌR. SUROVIN

2 - U POLICIE

3 - DRU$BY

4 - BRO$ÍKOVA

4 - MOZARTOVA

5 - LONKOVA

CIHELNA - U JOSEFA

stanovi!tì
Polabiny - ulice

den
pøistav.

4
1

V urèen# den dle v#!e uvedeného harmonogramu je v"dy
kontejner pøistaven. Mù"e se ov!em stát, "e se rychle zaplní a je
odvezen døív, ne" jsme do nìj staèili umístit vìci, které jsme ji"
nepotøebovali. Nebo% jsme rozumní lidé, nezalo"íme v takovém
pøípadì smeti!tì jako na obrázku a poèkáme si na jin# kontejner,
nebo vyu"ijeme separaèní dvùr. Pokud máme pocit, "e by na!e
vìci je!tì nìkdo mohl vyu"ít, stojí za to zkusit tøeba také inzerát -
"nechám za odvoz" apod. Mo"nosti jistì jsou...



A! do leto"-
ního srpna byla
oprávnìnì terèem
krit iky obèanù
neposekaná louka
u Labe v Po-
labinách 4. Proè
tomu tak bylo?

V prosinci 2003 ulo!ilo úøadu Zastupitelstvo MO Pardubice II
na popud kontrolního v"boru vyzvat spoleènost MERAPardubice
s.r.o. k plnìní závazkù, vypl"vajících ze smlouvy o smlouvì
budoucí ve vìci sekání travnat"ch porostù. Tuto smlouvu
uzavøelo mìsto s firmou MERA ji! v únoru roku 2000, t"kala se
pozemku mezi zástavbou Bro!íkovy ulice v Polabinách 4 a øekou
Labe, kde firma hodlala postavit bytové domy. Souèástí smlouvy
byl mimo jiné právì i závazek budoucího nájemce pravidelnì
sekat trávu. V"zvu k plnìní závazkù vypl"vajících ze smlouvy
úøad firmì MERA zaslal v bøeznu leto#ního roku. Na tento dopis
ani na dal#í v"zvu po marném uplynutí termínu první seèe nebyla
!ádná odezva. Nic se nedìlo ani po místním #etøení, na které byli
pozváni zástupci firmy MERAa mìsta.

Proto v èervenci rada mìstského obvodu zahájila øízení
o ulo!ení pokuty podle zákona o obcích a následnì poèátkem
srpna ulo!ila MEØE pokutu ve v"#i 50 tis. Kè za naru#ování
vzhledu mìsta, tím, !e neudr!uje èistotu a poøádek na pozemku,
kter" u!ívá. Jeliko! mezitím mìsto ukonèilo smluvní vztah
s MEROU, schválila rada mìstského obvodu rovnì! urychlené
posekání pozemku na náklady mìstského obvodu, co! se na
sklonku srpna také koneènì stalo.

Ná" obvod je z nìkolika stran obklopen supermarkety èi hypermarkety, mnoho
lidí si zvyklo zde nakupovat prakticky v"echno a pùvodní obchody uvnitø sídli"tì mají
v této konkurenci nelehkou pozici. Jedny z mála druhù provozoven, které v obvodu
oèividnì vzkvétají, jsou restaurace a herny. Mù!eme z toho b#t zklamaní nebo
na"tvaní, ale jejich provozovatelé jistì mají dobøe spoèítano, !e jejich existence je
oprávnìná. Bohu!el spokojenost zákazníkù tìchto zaøízení má i svou stinnou
stránku, kterou jsou stí!nosti na hluk z podobn#ch zaøízení, které se poslední dobou
mno!í na na"em úøadu. Nezøídka sl#cháme dotazy typu: "jak nìkdo mohl tu nonstop
hernu v obytné zástavbì povolit?" Ono to ale není tak jednoduché...

Kauza

Na základì poèetn"ch stí!ností na hluk
z provozu restauraèních zaøízení a ru#ení
noèního klidu jsme provìøovali mo!nosti, jak
ve vìci zasáhnout. Mìstsk" obvod v#ak
nedisponuje právními prostøedky, na jejich!
základì by bylo mo!né situaci úèinnì øe#it.

P o v ì d o m í o b è a n ù , ! e o r g á n y
samosprávy mohou zasahovat do v#ech
oblastí !ivota obèanù nás vede k tomu,
abychom nìkteré zále!itosti vysvìtlili
z hlediska pravomocí a objasnili nìkteré
postupy.

Provozovatelé zaøízení zodpovídají za to,
!e zaøízení jimi provozované nenaru#uje
noèní klid a neru#í nezúèastnìné osoby.
Neodpovídají v#ak za dodr!ování noèního
klidu náv#tìvníky provozovny. Za své chování
nese odpovìdnost ka!d" obèan se v#emi
dùsledky.

K pøípadnému øe#ení hlukové zátì!e
související s vlastním provozem zaøízení jsou
dle zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì
veøejného zdraví, pøíslu#né krajské
hygienické stanice na základì stí!ností nebo
podnìtù obèanù. Tyto orgány jsou oprávnìné
a zpùsobilé uèinit pøíslu#né kroky ke zjednání
nápravy, pokud pro takov" postup shledají

zákonné podmínky.
Kompetence øe#it ru#ení noèního klidu má

mìstská policie v rámci dohledu nad
dodr!ováním obecnì závazné vyhlá#ky
mìsta o veøejném poøádku. O situaci, resp.
stí!nostech na ru#ení noèního klidu,
samozøejmì informujeme strá!níky mìstské
policie v okrsku a vyz"váme je ke zv"#enému
dohledu ve v#ech lokalitách obvodu. Musíme
v#ak konstatovat, !e ne v!dy se podaøí ru#ení
noèního klidu prokázat a zasahování se stává
neúèinné, nebo$ situaci pak nelze øe#it napø.
v pøestupkovém øízení (zji#tìní osoby,
prokázání apod.).

V této souvislosti je tøeba uvést, !e
mìstsk" obvod není kompetentní vydávat
souhlas èi nesouhlas ke vzniku provozovny,
jak se mnozí domnívají. Je na majitelích jak"m
zpùsobem své nemovitosti vyu!ívají. Pokud
byla vedena nìjaká jednání, tak to bylo pouze
øízení stavební, resp. správní øízení dle
stavebního zákona pøi konkrétních stavebních
úpravách objektù. Stavební úøad ov#em
v takovém øízení nemá !ádnou kompetenci
nepovolit stavební úpravy proto, !e se
domnívá, !e by náv#tìvníci provozovny mohli
v budoucnu ru#it noèní klid. Takové rozhodnutí

by odvolací orgán smetl ze stolu.
Souèasnì chceme uvést na pravou míru

dal#í nepøesné informace, toti! !e mìstsk"
obvod povoluje provozy v#ech pøedzahrádek.
Je tomu tak pouze v pøípadech vyu!ití
pozemkù v majetku mìsta, kde se pak vydá
souhlasné stanovisko k pronájmu pouze za
podmínky, !e provoz pøedzahrádek bude
ukonèen ve 21.00 hodin. Jiná situace je v#ak u
pøedzahrádek na soukrom"ch pozemcích
(pozemky nále!ící ke stavbì, rùzná podloubí,
terasy apod.), jejich! provoz je zcela v re!ii
provozovatele restaurace. Jeho omezení je
teoreticky dáno 22.00 hodinou, po které by
mohlo docházet k poru#ování noèního klidu.
Proto dochází k tomu, !e provoz jednotliv"ch
pøedzahrádek je rùzn".

Rovnì! neprobíhá !ádné povolovací
øízení k hudební produkci, pokud nezasahuje
do doby po 22.00 hodinì. Teprve pak se
udìlují v"jimky k hudební produkci na
veøejném prostranství. O udìlení v"jimky,
resp. povolení rozhoduje rada mìsta na
základì vyjádøení pøíslu#ného mìstského
obvodu.

Jsme si vìdomi, !e uvedené skuteènosti
Vás neuspokojí, ale prostøedky k omezení
bezohlednosti v chování obèanù, ru#itelù
noèního klidu mnoho není. Pravomocí
v souladu se zákony je málo, pøesto nadále
budeme iniciovat a vy!adovat na mìstské
policii dohled nad dodr!ováním veøejného
poøádku. Pokud budete pøímo svìdky
poru#ování noèního klidu, neváhejte
zatelefonovat na bezplatnou linku mìstské
policie 156 a hlídka bude na místì v pár
minutách.

HLUK Z RESTAURACÍ A HERENHLUK Z RESTAURACÍ A HEREN

MB

Polabinská dìvèata opìt vzornì reprezentovala
Ve dnech 18.-20. èervna probìhl ji! XII. roèník mezinárodního turnaje

v házené POLABINY CUP 2004 za úèasti 29 dru!stev z 16 SK. Turnaje se
úèastnilo pøes 300 dìvèat a také nìkolik chlapcù, ve 3 vìkov"ch kategoriích,
star#ích a mlad#ích !ákyních a mini!ákyních. Celkem bylo odehráno 131 zápasù
na høi#tích Z% I, II a III.

Poháry, diplomy a dal#í ceny pøedávali, za velké úèasti obecenstva, 1.
námìstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Michal Rabas, starosta MO
Pardubice II Jiøí Srbek a pøedseda VV Pardubické sportovní organizace ÈSTV
Zdenìk Èihák, kteøí také pøevzali zá#titu nad tímto presti!ním turnajem.

V kategorii star#í !ákynì zvítìzila dìvèata HC Polabiny se ztrátou pouze 1
bodu, následované SK %SKH Dubina. Vítìna sestava polabinsk"ch: Va#ková K.
(nejlep#í brankaøka st. !ákyò), Krátká S. (nejlep#í hráèka a støelkynì st. !ákyò),
Hlou#ková R., %ponarová I., Potùèková J., Mareèková L., Havránková T.,
Metelková V., Kuèerová M., Pelikánová E., Jarkovská I., Cvingráfová I. Trenéøi:
Va#ek V., Kuèera V., ved.: Mareèková B.

V kategorii mini!ákyò obsadila polabinská dìvèata 2. místo za HC Háje
Praha se ztrátou 2 bodù. Sestava polabinského dru!stva: Dohnalová T., Pánková
K., Mudrochová M., Smolná A., %umpichová A., Hrochová M., Men#lová K.,
Rázková S., Bøezinová K. Trenéøi: Chaloupka F., Zemek V., Vávra P.

V kategorii mlad#ích !ákyò se polabinsk"m dìvèatùm nevedlo, obsadila 9.
místo, a to jednak proto, !e chybìly hlavní opory a také zde byla velmi silná
konkurence. Pøesto je tøeba ocenit jejich bojovnost.

Dìvèatùm blahopøejeme, stejnì jako jejich trenérùm.
Závìrem bych rád podìkoval pøedstavitelùm Pardubického kraje, polabinské

radnice a ÈSTV za pøevzatou zá#titu a velikou podporu, dále v#em sponzorùm,
za v#echny jmenuji Sportovní komisi mìsta Pardubice, MIROS a.s., Lékárnu
Polabiny II a Pivovar Pardubice. Podìkování patøí pøedev#ím øediteli Z% Polabiny
III, kde byla dìvèata ubytována a kde nalezla i chutné stravování. Dále pak i
øeditelùm Z% Polabiny I a II za poskytnut" sportovní areál. V neposlední øadì díky
patøí v#em organizátorùm, kteøí museli zvládnout turnajov" maraton vèetnì
doprovodn"ch akcí. Jejich hlavní úkol byla spokojenost úèastníkù turnaje, co! se
snad podaøilo. Vìt#ina zúèastnìn"ch dru!stev pøislíbila úèast na POLABINY
CUP 2005.

Turnaj byl doplnìn koncertem orchestru ZU% Polabiny
v úvodní den turnaje a velk"m ohòostrojem v sobotu veèer.

LOUKA NA ÈTYØCE

V. Vinaø
TØ
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Ve dnech 5. a 6. listopadu
2004 se budou konat
v mìstském obvodì
volby do Senátu PÈR a
do krajského zastu-
pitelstva. V mìstském
obvodì bude vlastní
prùbìh voleb zaji"#ovat
19 okrskov$ch voleb-
ních komisí. Zájemci
z øad obèanù o èinnost
v tìchto komisích se
mohou hlásit na tel. 466
798 637. Souèasnì ale
upozoròujeme na konání
II. kola voleb do Senátu
PÈR o t$den pozdìji, tj.
12. a 13. listopadu 2004,
kdy jmenovaní èlenové
okrskov$ch volebních
komisí plní úkoly i v uve-
deném termínu.

Zájemcùm

o práci

v volebních

komisích

e

V prùbìhu programu a mezi vystoupeními budou probíhat
soutì%e a atrakce. Nebude nouze o pøekvapení. Doufáme,
%e zamìstnáme v"ech pìt lidsk$ch smyslù, aby ke spokojenosti
a dobré náladì se mìly...

v polabinách!
v. STAROCESKOU POUT

v sobotu 25. 9. 2004 na louce pøed OD Julius Meinl

HØI!TÌ V PØEDSTAVÁCH STUDENTÙ
Studenti 3. roèníku Støední prùmyslové #koly
stavební v Hradci Králové, Pospí#ilovì ulici se pod
vedením Ing. arch. Ta$ány Kusteinové zab!vali tím,
jak by mohla vypadat nìkterá dìtská høi#tì v Po-
labinách. Jan Komárek (obr. 1), Martin Vìchet
(obr. 2) a Radovan %kvor zpracovali návrhy na
úpravy høi#$ mezi bloky v ulici Stavbaøù, Milan
Voráèek (obr. 3) se zab!val høi#tìm mezi ulicemi
Bìlehradská a Prodlou"ená (za èp. 267) a Tomá#
Procházka si vybral høi#tì v ulici Dru"by. V#em
jmenovan!m patøí dík za zajímavé námìty, které
tøeba nìkdy budou vyu"ity pøi úpravách høi#$. TØ

obr. 3obr. 2

obr. 1

KM

08.00 ranní probuzení

09.00 slavnostní fanfáry

09.10 koncert orchestru ZU& Polabiny + TO
ZU&, Ryengle, Matièiarik ze Slovenské
republiky host souboru Radost DDM
Alfa, v prùbìhu ukázka psù záchranáøù

12.00 Country show skupiny LHQ, Pádlo,
M a r u " è i n y j a h o d y, v p r ù b ì h u
vystoupí v Magic show kouzelnice
Wendy

13.00 skupina Zakopla o dixieland, pøíjezd
historick$ch kol a Velorexù

14.00 známá pardubická skupina Pouta,
pøíjezd historick$ch vozidel

14.40 známé skladby hraje k poslechu
dechová hudba !ivaòanka
soutì% v kousání koláèù

15.30 skupina YO YO Band se zpìvákem
Richardem Tesaøíkem
ukázka skupiny historického "ermu
Rebels

17.00 koncert - J. K. Band Jaroslava Khaila -
swingové melodie
divácká soutì% o ceny

18.15 cimbálová kapela z Moravy s Karlem
Hegnerem

19.30 zahraje a zazpívá dechová hudba
Pern"tejnka
ohòová show skupiny historického
"ermu Rebels
na závìr pouti ohòostroj!

prùvod s dechovkou ze dvou smìrù
od Kauflandu (&ivaòanka a Per#tejnka)

zahájení pouti - starosta Jiøí Srbek, fanfáry
z balkonu
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Vá!ení spoluobèané,

Vá! Jiøí Srbek, starosta

jistì mi dáte za pravdu, !e konèící rok utekl jako
voda a tradièní èeské vánoce u! opìt klepou na
dveøe na"ich domovù. Ne! se v"ak dostanu
k hezk#m pøáním, která Vám chci v"em poslat
prostøednictvím na"eho zpravodaje, dovolte mi
krátké bilancování.

S uspokojením mohu prohlásit, !e ná"
obvod v prùbìhu roku opìt pìknì prokoukl. Na

mysli mám budování Lidické ulice, ukonèené opravy chodníkù napø.
v ulici Mlad#ch a Grusovì, pokraèující v#stavbu vkusn#ch
kontejnerov#ch pøístøe"kù a prùbì!né obohacování zelen#ch plic
na"í èásti velkomìsta stále zelen#m i opadav#m rostlinstvem. Díky
získané státní dotaci a promy"lenému hospodaøení s místním
rozpoètem se opìt podaøilo urazit slu"n# kus cesty za zlep"ením
na"eho !ivotního prostøedí. Dìkuji upøímnì v"em, kteøí se o to
zaslou!ili.

Pokrok nastal i v oblasti mezilidsk#ch vztahù. Dùkazem toho
jsou poèetné davy spokojen#ch posluchaèù na koncertech
uskuteèòovan#ch jak pod "ir#m nebem, tak v Ar"e, v aule Arno"ta
z Pardubic Univerzity Pardubice i na louce u Rù!ového domu.
Zejména 5. staroèeská pou$ v Polabinách pøilákala díky svému
neustále zkvalitòovanému celodennímu programu u! nejen na"e
spoluobèany, ale i náv"tìvníky z blízkého a vzdáleného okolí
(pochvalu jsem vyslechl i od divákù z Chlumce nad Cidlinou, kteøí
pøijedou na pøí"tí roèník s dal"ími znám#mi). Ani leto"ní pøívaly
de"tì nedokázaly zlikvidovat dobrou náladu v"ech pøítomn#ch, po
krátké technické pøestávce bì!el program a! k nádhernému
závìreènému ohòostroji, kter# sklidil zaslou!en# potlesk èetn#ch
spokojen#ch rodin. Milá vystoupení na"ich dìtí z místní ZU%,
dixieland, country, swing, dechovka i cimbálovka, "ermíøi, kolotoèe,
houpaèky, jízda na koních a mnoho dal"ích atrakcí - to v"echno
tvoøilo kolorit v mìstsk#ch pomìrech nezvykle pojaté oslavì tradièní
èeské pouti. Také zde chci podìkovat v"em úèastníkùm i
organizátorùm.

Nicménì ná" spoleèn# !ivot nemá jen ty svìtlé, ale i opaèné
stránky. Nevím, která mì osobnì mrzí více a která ménì. Ale
sdìlená starost polovièní starost, øíkám si se star#m pøíslovím.
A proto se s Vámi chci podìlit i o nìkteré nepøíjemnosti. Tou první je
zmrazení v#stavby tolik potøebného parkovi"tì na sídli"ti Sever, kde
se nepodaøilo, ne na"í vinou, uskuteènit zam#"lenou v#mìnu
potøebn#ch pozemkù. Tou druhou je pøetrvávající nièení zelenì a
olamování stromù i køovin, nièení novì instalovan#ch lavièek. Tou
tøetí je jen èásteèné zlep"ení úklidu exkrementù po tisícovce na"ich
rodinn#ch mazlíèkù, kteøí s námi sdílejí spoleèn# !ivotní prostor.
Prosím, ty, kter#ch se mé pøipomínky t#kají (pokud budou èíst tyto
øádky), aby se zkusili nad sv#m poèínáním zamyslet. Vìøte mi, staèí
opravdu málo a budeme zase v na"em sou!ití o krok nebo mo!ná
i o dva dál…

Mùj sloupek se nedá nafukovat, a proto mi dovolte pøejít
k závìru. Leto"ní vánoèní svátky jsou opìt bohat"í ne! ty pøedchozí
- zvìt"il se poèet ozdoben#ch stromù, slavnostní zá!eh mohutného
velikána na polabinské ètyøce provázel hodinov# koncert dechové
hudby Pern"tejnky a pìveckého sboru ZU% Polabiny. Ve stále
vìt"ím poètu na"ich domovù se veèer roz!íhají svíèky na
adventních vìncích a voní neopakovatelné aroma blí!ících se
vánoc. Do této slavnostní atmosféry zapadá i my"lenka pomoci
bli!nímu, a proto jsem rád, !e na"e zastupitelstvo schválilo
jednohlasnì na"i finanèní pomoc Vysok#m Tatrám, posti!ené
pøírodní katastrofou ve v#"i 30 000 Kè. Za celoroèní práci dìkuji na
tomto místì nejen èlenùm tohoto orgánu, ale rovnì! sv#m
spolupracovníkùm z ÚMO Pardubice II.

V"em obèanùm na"eho obvodu bez rozdílu pak pøeji krásné
pro!ití vánoèního období, hodnì zdraví i tolik potøebného "tìstí,
radosti z dárkù a vzájemného porozumìní. A! usly"íte na"e
"tìdroveèerní trubaèe vzpomeòte symbolicky na v"echny své
bli!ní. Na závìr Vám pøeji mnoho "tìstí a úspìchù jak osobních tak
pracovních v celém roce 2005.

ZMO na svém zasedání v záøí
vyhodnotilo èerpání rozpoètu MO
Pardubice II za 1. pololetí roku 2004
a schválilo rozpoètové opatøení è. 4.
V jeho rámci byly mimo jiné posíleny
prostøedky na údr!bu a opravy
chodníkù a veøejn"ch prostranství a
rovnì! byl odsouhlasen pøíspìvek
mìstu na vybudování bezdrátového
rozhlasu.

RMO jako obvykle

RMO
napøíklad souhlasila s pronájmem
pozemku pøed v"mìníkem na rohu
ulic Vaèíkovy a Bìlehradské -
v nevyu!ité èásti objektu má vznik-
nout restaurace a na pronajatém
pozemku smìrem do ulice Bìle-
hradské má b"t pøedzahrádka.

RMO zastupující mìstsk"
obvod v pøíslu#ném øízení nemìla
námitky k vydání úze í

z í na stavbu relaxaèního
centra za prodejnou kobercù na
Fáblovce a k vydání stavebního
povolení na stavbu prodejny
chovatelsk"ch potøeb a provozovny
støíhání psù v Polabinách 4 v sou-
sedství Bistra u Krupièkù.

s uzavøením
smlouvy se spoleèností Chládek a

Tintìra Pardubice a.s. na vybu-
dování ohrádky pro kontejnery v ulici
Karla $ípka, která bude slou!it
obyvatelùm slepé èásti ulice
Prodlou!ené a nahradí tak na jejich
popud kapacitnì nevyhovující
ohrádku vedle Dìtského reha-
bilitaèního centra. RMO dále
schválila uzavøení smlouvy s K+N
stavební spoleèností s.r.o. na opra-
vu komunikace mezi ulicemi Kos-
monautù a Dru!stevní a souhlasila
se zadáním lokálních oprav chod-
níkù po celém obvodu Slu!bám
mìsta Pardubic a.s. a uzavøení
smlouvy s firmou Highway Design
na zpracování projektové doku-
mentace na regeneraci lokality ulice
Dru!stevní.

V listopadu RMO oznámila
zadávací øízení na veøejnou
zakázku "Seè trávníkù v r. 2005-
2006 v MO Pardubice II" formou
otevøeného øízení podle zákona
o veøejn"ch zakázkách.

V neposlední øadì RMO také
schválila informativní zprávu o zimní
údr!bì komunikací v sezónì 2004-
2005 a souhlasila provádìním
doplòkové zimní údr!by zejména
chodníkù z rozpoètu MO Pardubice
I I jako v"pomoc mìstu pø i
pøípadn"ch kalamitních situacích.

projednala
nìkolik !ádostí o nakládání
s pozemky, pøièem! její stanovisko
poslou!í Radì mìsta Pardubic jako
podklad pro rozhodování.

RMO souhlasila

mn ho
ro hodnut

SLOVO STAROSTY

Od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje se uskuteènila
dvì jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rada mìstského obvodu Pardubice II (RMO) zasedala pìtkrát.
Projednány byly mimo jiné následující zále"itosti.

Váno níè

Zprávy z jednání
Zastupitelstva a Rady MO

Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí v!em obèanùm Pardubic II hezké a spokojené pro"ití vánoèních svátkù

a hodnì zdraví a úspìchù v roce 2005



Aplikace zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
øádu ve znìní pozdìj!ích pøedpisù (dále jen stavební zákon) v praxi.

Drobné stavby, stavební úpravy a udr"ovací práce:

V pøípadì, "e by na pozemku,
nestaèí stavebnímu úøadu ohlá!ení uva"ované stavby, n#br" je nutno
v tomto pøípadì po"ádat o vydání územního a stavebního povolení.

Ohlá!ení informaèních, reklamních a propagaèních zaøízení:

Minule jsme Vám slíbili, !e se v tomto èísle budeme podrobnìji zaobírat
problematikou dokladù potøebn"ch k podání !ádosti na stavební úøad dle
jednotliv"ch druhù stavebního øízení.

V rámci øízení, které nevy!aduje stavební povolení, (ve vazbì na § 55
odst. 2 stavebního zákona), jsou dle § 10 odst. 2 resp. § 12 odst. 2 vyhl.
è. 132/1998 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení stavebního
zákona (dále jen „ÚSØ“), potøebné ní!e uvedené doklady:

jednoduch" nákres stávajícího a budoucího stavu úprav (pùdorys
s vyznaèen"mi úpravami) .
doklad prokazující vlastnické právo ke stavbì (v"pis z katastru
nemovitostí, kupní smlouva ovìøená katastrálním úøadem, v krajním
pøípadì po dohodì se stavebním úøadem v souladu
s § 39 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení ( správní øád )
písemná dohoda s vlastníkem stavby, pokud stavební úpravu provádí
nájemce,
statick" posudek, kter" proká!e, !e stavebními úpravami nedojde
k zásahu do nosn"ch konstrukcí v souladu s § 55 odst. 2 stavebního
zákona a nedojde k pøití!ení konstrukce a k naru#ení statiky

,
stanovisko orgánu státní památkové péèe, jde-li o stavební úpravu na
stavbì, která je kulturní památkou nebo o stavbu nacházející se
v památkovì chránìném území,
jednoduch" situaèní náèrt podle katastrální mapy s vyznaèením
umístìní stavby na pozemku, hranic sousedních pozemkù a polohy
staveb na nich,
doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo k pozemku.

Ka!dé ohlá#ení musí dle § 10 odst. 1 resp. § 12 odst. 1 ÚSØ obsahovat:
jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka,
úèel, rozsah a místo stavby a jednoduch" technick" popis provedení
drobné stavby,
druh a parcelní èíslo pozemku podle katastru nemovitostí,
údaj o tom, kdo bude stavbu provádìt a zda se k jejímu provedení má
pou!ít sousední nemovitost, popøípadì vyjádøení vlastníka této
nemovitosti,
rozsah stavebních úprav nebo udr!ovacích prací, jejich úèel a
jednoduch" technick" popis.

Ohlá#ení informaèních, reklamních a propagaèních zaøízení se øídí
obdobnì jako v"#e uvedené ohlá#ení drobné stavby, stavebních úprav a
udr!ovacích prací. Podrobnì tuto problematiku øe#í § 27 ÚSØ. Oproti v"#e
uvedenému se k ohlá#ení pøipojí v pøimìøeném
mìøítku a . Pokud je to vzhledem k umístìní nebo ke
konstrukènímu øe#ení zaøízení nezbytné, v ohlá#ení se dále uvede nebo
se k nìmu pøipojí :

náèrt nebo fotografie nemovitosti, popøípadì té! jejího okolí, prokazující
vhodnost zaèlenìní do prostoru,
popis konstrukèního øe#ení z hlediska bezpeènosti údaji o pou!it"ch
materiálech; jde-li o svìtelné zaøízení, popis zpùsobu jeho napojení na
elektrické vedení, zda po montá!i bude !ádáno o souhlas k vyu!ití
veøejného prostranství,
doklad o jednání s orgány státní správy, s vlastníky ( správci pozemních
komunikací, sítí, technického vybavení, pokud byla pøedem o zaøízení
vedena a rozhodnutí, stanoviska, vyjádøení, souhlasy, posouzení, popø.
jiná opatøení dotèen"ch orgánù státní správy, vy!adovaná zvlá#tními
pøedpisy,
údaj o tom, zda se provoz zaøízení dotkne práv jin"ch sob napø.
oslnìním, zakrytí svìtla, hlukem apod. a údaj o tom, jak provoz zaøízení
ovlivòuje pøístup a u!ívaní staveb a pozemkù osobami omezenou
schopností pohybu a orientace.

V pøípadì jak"chkoli nejasností je vhodné jednotlivé pøípady je#tì pøed
podáním !ádosti øe#it pøímo s pøíslu#n"m stavebním úøadem.

V pøí#tím pokraèování zpravodaje zahájíme cestu územního a stavebního
øízení.
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a to ve dvou vyhotoveních

èestné prohlá#ení

a to ve dvou
vyhotoveních

dvojmo návrh zaøízení
barevném provedení

drobná stavby byla stavbou první

SLOUPEK

STAVEBNÍHO

ÚØADU Nejdùle!itìj#í zmìnou je
zmìna v"#e tohoto poplatku - od
1. 1. 2005 èiní za osobu
a rok. Obyvatelùm Polabin a Ci-
helny budou koncem ledna a
zaèátkem února pøí#tího roku
opì t rozes í lány po# t ovn í
poukázky k úhradì poplatku -
poplatek je mo!né zaplatit touto
po#tovní poukázkou, v hotovosti
na pok ladnì úøadu nebo
pøevodem z bankovního úètu.
Poplatníky, kteøí slo!enku v tomto
termínu neobdr!í, prosíme, aby
se dostavili na Úøad mìstského
obvodu Pardubice II, Chemikù
128, a ke své povinnosti zaplatit
se zde pøihlásili.

Pro úplnost je#tì pøipomínáme,
!e:

o osvobození mù!e !ádat
poplatník nejdéle v den
splatnosti poplatku. Pokud je
osvobozen na základì dùvodù
uveden"ch v obecnì závazné
vyhlá#ce mìsta, je povinen
tento nárok dolo! i t té!
nejpozdìji v den splatnosti
poplatku.
o vrácení poplatku z dùvodu
stìhování musí poplatník
po!ádat osobnì nebo písemnì
na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II. Pokud se po-

platník stìhuje v rámci mìsta
Pardubic, nemusí o vrácení
poplatku !ádat, mezi obvody
bude pøevod proveden auto-
maticky.
v pøípadì, !e poplatník zemøe a
pozùstalí mají zájem o vrácení
pøeplatku, musí tento pøeplatek
pøihlásit do dìdického øízení.
Po ukonèení øízení bude
pøeplatek vrácen na pokyn
soudu nebo na základì usne-
sení soudu o ukonèení dìdic-
kého øízení.
Úøad mìstského obvodu
Pardubice II jako!to správce
poplatku má mo!nost dlu!n"
poplatek nav"#it a! o 300%.
v pøípadì nesplnìní poplat-
kové povinnosti je celá zále-
!itost pøedána exekutorskému
úøadu a poplatník zaplatí nejen
pohledávku úøadu, ale také
náklady exekuce, jen! se
pohybují zhruba od 7000,- Kè
za jednu exekuci.

Poplatníky, kteøí si nevyzvedávají
z po#ty své písemnosti, upo-
zoròujeme, !e poslední den
úlo!ní lhùty je pova!ován za den
doruèení. V pøípadì, !e se
poplatník v místì svého trvalého
pobytu nezdr!uje, je písemnost
doruèena veøejnou vyhlá#kou.

OES

498,- Kè

Splatnost
poplatku je do 30. 4. 2005.
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Zmìna místního poplatku za odpad
Dne 9. 11. 2004 byla na jednání Zastupitelstva mìsta Pardubic
schválena nová vyhlá!ka o místním poplatku za provoz
systému shroma"ïování, sbìru, tøídìní, vyu"ívání a
odstraòování komunálních odpadù.

TAKHLE NE!

Kontejnery na separovan# odpad jsou od tìch obyèejn#ch
odli!eny kromì nápisù také barvou - buï pouze víka nebo
celého kontejneru. Kontejnery na sklo jsou zelené, na plasty
"luté a na papír modré. Mìjme to na pamìti pøi vyná!ení
odpadkù a nepøidìlávejme zbyteènou práci svozové firmì.
Nebuïme líní - separujme!

1 . zasedání ZASTUPITELSTVA3
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 15. 12.
2004 v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Navr!en" program
obsahuje body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu k 30. 11.,
pravidla pou!ití sociálního fondu na rok 2005, rozpoèet na rok
2005, kontrola spolufinancování akce Lidická, informativní
zprávy, kontrolní zpráva o plnìní usnesení ZMO, diskuse.

Slu"by mìsta Pardubic a.s. oznamují obèanùm mìsta, "e na
$tìdr# den 24. 12. probìhne svoz komunálního odpadu jako
v normální pracovní den. Navíc v nedìli 26. 12.
budou mimoøádnì svá"eny kontejnery 1100 l na
vybran#ch stanovi!tích pøedev!ím na sídli!tích.



Obdr!eli jsme dopis od jednoho obyvatele sídlí"tì Sever, kter# sv#m obsahem
rozhodnì není ojedinìl#, a proto jsme se rozhodli odpovìdìt formou èlánku
o parkování na tomto sídli"ti. V dopisu se pí"e: „

“

Prosím Vás o konkrétní nepolitickou
odpovìï na otázku øe!ení kritické situace parkování v ulici Kunìtická pøed domy 115
atd. Máme k dispozici cca 30 legálních parkovacích míst na 200 automobilù. Nechápu,
proè není v nìkter"ch lokalitách Polabin #ádn" problém vyjít obèanùm vstøíc a øe!it
problém parkování a u nás to prostì nejde. U# mì opravdu nebaví !ikana ze strany
Mìstské policie, která plní své povinnosti vùèi bezbrann"m obèanùm velmi nelogicky
pouze po stí#nostech MHD. Mìla by si vzít pøíklad od státní policie, která má více
pravomocí a øe!í !patné parkování pouze ústní domluvou.

Jezdím domù z práce a# ve veèerních hodinách a pøál bych ka#dému èlenu
Va!eho Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II, aby vyzkou!el své umìní a
na!el si místo, kde bude jeho majetek alespoò chránit svìtlo z veøejného osvìtlení.
Alternativní stání za provozovnou IXI Club mi pøipadá jako rada „prodej auto a jezdi na
kole, pøi kráde#i ti nastane men!í finanèní ztráta“.

Dìkuji za odpovìï a názor nebo radu nebo návod, jak Vás pøimìt k nìjakému
øe!ení.

Kauza

S kauzou nedostatku parkovacích míst na
sídli!ti Sever se pot"káme ji# dlouho. Tento
problém získal mìstsk" obvod Pardubice II pøi
svém vzniku v roce 1997 „do vínku“ a vìøte, #e
opravdu máme snahu pomoci jej øe!it.
Mo#nosti v!ak v tomto pøípadì nejsou
omezeny jen obligátním nedostatkem financí
ale i nedostatkem místa na pøípadné stavební
úpravy. A to je vlastnì struèná odpovìï na
otázku, proè v jin"ch èástech Polabin vznikají
nová parkovací místa a na Severu ne.

I kdy# zase nelze øíct, #e by se tam vùbec
nic nedìlo. Ji# v roce 1997 byla zpracována
studie mo#ností doplnìní parkovacích míst
v této lokalitì, která vytipovala prakticky pouze
dvì místa, kde by to bylo mo#né. První z nich
bylo v ulici K Rozvodnì, kde se v roce 1999
také pomìrnì velké parkovi!tì postavilo.
Druhé vytipované místo bylo mezi univerzitní
menzou a ulicí K Cihelnì. Tento pozemek
ov!em patøí Univerzitì Pardubice, která na
blízkou budoucnost pøipravuje v"stavbu nové
budovy chemicko-technologické fakulty v pro-
storu vymezeném ulicemi K Cihelnì a Hra-
decká, pøièem# souèástí této stavby mají b"t
právì rozmìrná parkovi!tì v sousedství ulice
K Cihelnì. Celkem 230 nov"ch parkovacích
míst má sice slou#it primárnì potøebám
univerzity, av!ak lze pøedpokládat, #e se
zøetelnì uleví i sídli!ti Sever, u# proto, #e øada
studentù a zamìstnancù univerzity dnes
zabírá parkovací místa na sídli!ti.

Dále byla v roce 2000 upravena
jednosmìrná ulièka U Josefa, která byla kvùli
parkujícím autùm takøka neprùjezdná.
Bohu#el mìsto v souèasné dobì nedisponuje
#ádn"m dal!ím pozemkem, kde by bylo
mo#né parkovi!tì postavit. Pøed èasem jsme
dìlali anketu o eventuálním pøebudování

asfaltového høi!tì mezi domy 100, 99 a 97 na
parkovi!tì, ale vùbec jsme nepochodili a je!tì
jsme to schytali, #e upøednostòujeme auta
pøed dìtmi, pøesto#e jsme jako náhradu
nabídli zpøístupnìní a vylep!ení nedalekého
høi!tì u !koly.

Z v"sledkù namátkov"ch prùzkumù
provádìn"ch na!imi pracovníky se ukazuje,
#e nejkritiètìj!í z hlediska parkování je ji#ní
èást sídli!tì (ulice Kunìtická a zejména okolí
domù 115, 116). Pomoci by mohlo parkovi!tì
za budovou drogerie, ale jak si mù#ete pøeèíst
ve „Slovì starosty“, zatím se nám nepodaøilo
dohodnout se s vlastníky tohoto pozemku.

Bohu#el tedy tì#ko mù#eme èekat, #e se
v dohledné dobì uspokojivì podaøí vyøe!it
v!echny problémy s parkováním na Severu,
pokud nechceme brát vá#nì iracionální
nápady na zboøení nìkter"ch domù.

Tím se dostáváme k dal!ímu úhlu
pohledu na danou problematiku. Na sídli!ti
Sever je znaèná koncentrace domù a tedy i
obyvatel. Pomineme-li, #e sídli!tì bylo ji# od
poèátku koncipováno ne!$astnì, od jeho
postavení neustále narùstá stupeò automobi-
lizace obyvatelstva. V

Dnes u# vùbec
nejsou v"jimkou dvì auta v rodinì, èast"m
pøípadem jsou slu#ební auta v osobním
u#ívání a podobnì. Obáváme se, #e není
v silách mìsta zajistit pohodlné parkování pro
ka#dé auto a domníváme se, #e to ani není
jeho úkolem. Mìsto se samozøejmì sna#í
v rámci sv"ch mo#ností parkovací plochy
budovat, ale myslíme, #e ani vlastníci vozidel
by nemìli jen pasivnì oèekávat, #e se jim pro
jejich nové auto automaticky objeví nové

parkovací místo pøed domem. A stejnì tak se
domníváme, #e pokud takové místo není,
nemá øidiè právo pøestat dodr#ovat pøedpisy a
zaparkovat na chodníku nebo v zákazu
zastavení.

Tato absurdní situace na sídli!ti Sever
postupnì zakoøeòovala, mimo jiné proto, #e
Mìstská policie dlouho tuto lokalitu pøehlí#ela
a pøestupky zde „tolerovala“. Podle na!ich
loòsk"ch prùzkumù to fungovalo tak, #e øidièi
zvyklí na „beztrestnost“ nejprve obsazovali
nelegální místa nejblí#e domu (na po#árních
nástupních plochách, v obloucích køi#ovatek,
v zákazech zastavení) a teprve pozdìji veèer
se zaplòovala parkovi!tì dále od domu.
Takov" stav byl dlouhodobì neúnosn", kdy#
o pár ulic dál se pokutovaly mnohdy i ménì
záva#nìj!í pøestupky. Proto nemù#eme mít za
zlé Mìstské policii, #e Sever opìt zahrnula do
sféry svého zájmu a pøi sv"ch obchùzkách zde
nechodí se zavázan"ma oèima. Tady toti#
zdaleka nejde jen o princip, ale také o bez-
peènost. Nesprávnì zaparkovaná auta brání
snadnému pøíjezdu sanitce nebo hasièùm,
pøeká#ejí ve v"hledu a mohou zpùsobit
nehodu, brání v prùchodu chodcùm po
chodníku a podobnì. Rozhodnì tedy není
jedin"m dùvodem zásahu mìstsk"ch
strá#níkù stí#nost dopravního podniku.

Na závìr je!tì nìkolik zajímav"ch èísel.
Na sídli!ti Sever je trvale hlá!eno 2222
obyvatel a je zde 335 parkovacích
míst (v tomto èísle není zapoèítáno ne-
oblíbené parkovi!tì za IXI Clubem). Vychází
tak jedno parkovací místo na 6,6 obyvatel. To
je opravdu neradostná bilance. Na druhou
stranu ale je potøeba pøiznat, #e ani v ostatních
èástech mìstského obvodu není situace
optimální, pøesto#e na mnoha místech ji#
probìhlo zkapacitnìní parkovi!$. Napøíklad
v Polabinách 2 vychází 6,3 obyvatel na legální
parkovací místo, v Polabinách 1 je to 5,8
obyvatel, na trojce 6 (dosud nezapoèítána
nová stání v Lidické), na pìtce 4,7 a na ètyøce
4 (zapoèítáno neoblíbené velké parkovi!tì
v Grusovì ulici, které b"vá zaplnìno
maximálnì z poloviny). Celkov" prùmìr
v na!em mìstském obvodu vychází na 5,5
obyvatel na jedno parkovací místo. Pro
úplnost dodáváme, #e tyto údaje jsou
v urèování legálnosti parkovacích míst velmi
pøísné a nezahrnují místa v gará#ích.

Chápeme, #e obyvatele sídli!tì Sever
jsme tímto èlánkem asi pøíli! neuspokojili, ale
rádi bychom je ubezpeèili, #e jejich problémy
známe, zab"váme se jimi a sna#íme se najít
jejich øe!ení, by$ zjevnì pøesahuje rámec
mo#ností mìstského obvodu.

souèasnosti se poèítá
se stupnìm automobilizace 1:3,5 (tedy 1
automobil na 3,5 obyvatele) a v"hledovì
dokonce se stupnìm 1:2,5.

legálních

PARKOVÁNÍ NA SEVERUPARKOVÁNÍ NA SEVERU

Návrh rozpoètu O Pardubice II na rok 2005M
Dne 15. 12. 2004 bude na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II
projednáván návrh rozpoètu na pøí!tí rok. Pro názornost zde pøedkládáme zjednodu!enou
verzi tohoto návrhu (uvedeno v tis. Kè).

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM

V$DAJE CELKEM

1. Bì#né pøíjmy
z toho podíl na daních

transfer dotace na sociální dávky
poplatky
ostatní

2. Pøedpokládan" zùstatek ZBÚ k 31.12.2004
3. Tvorba sociálního fondu

1. Bì#né v"daje
z toho sociální dávky

provoz úøadu MO
oblast #ivotního prostøedí
oblast dopravy
oblast aktivit obvodu vè. veø. podpory
ostatní

2. Investice - oblast #iv. prostøedí a dopravy
3. Rezerva

42 679,5

42 679,5

41 400,0
13 132,0
12 000,0
14 402,0

1 866,0
1 500,0
-220,5

33 199,0
12 000,0

9 309,0
7 180,0
4 010,0

600,0
100,0

6 200,0
3 280,5

Dne 24. 12. 2004 bude od 11 hodin na Pergole k poslechu hrát a zpívat
vánoèní koledy kapela %ivaòanka. Ka!d# z Vás je na tuto akci srdeènì
zván. Ka!doroèní ji! tradièní "tìdroveèerní troubení této kapely bude
probíhat od 22. hodiny na nìkolika místech na"eho obvodu. Obì tyto akce
budou uskuteènìny pouze za pøízniv#ch klimatick#ch podmínek.

POZVÁNKA

TØ

OES
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MISTROVSTVÍ ÈR30 let mateøské !kolky v ulici Odboráøù

Stejnì jako koncem loòského roku pøiná#íme letos
pøehled nejpodstatnìj#ích v!dajù mìstského
obvodu Pardubice II z rozpoètov!ch kapitol "ivotní
prostøedí a doprava v roce 2004. Pouze dodá-
váme, "e v!èet neobsahuje úplnì v#echny
polo"ky, nìkteré jsou kumulované a nìkteré èástky
odhadnuté, nebo$ èerpání dosud probíhá. Na pøi-
pojen!ch obrázcích je nahoøe ulice Lidická pøed
polo"ením nového asfaltového koberce a dole
nová herní sestava "Èesk! %ternberk" tamté".

Co se udìlalo a za kolik
ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE !P - 2004 v tisících Kè

sekání trávníkù a sbìr listí 2 177
údr"ba trávníkù mimo pravideln!ch seèí 135
zahradnické slu"by 722
údr"ba døevin 360
nové v!sadby døevin 252
nátìry, opravy a doplnìní lavièek 73
opravy a nátìry vybavení dìtsk!ch høi#$ a sportovi#$ 178

rekonstrukce dìtského høi#tì Lonkova (bludi#tì) 102
úprava odvodnìní høi#tì na sídli#ti Sever u èp. 97 + zábrana za brankou 297
stavba pøístøe#ku na kontejnery v ulici Mlad!ch 415
stavba ohrádky na kontejnery v ulici Karla %ípka 217
oprava kontejnerov!ch ohrádek v ulici Na Labi#ti 65
likvidace odpadu ze zelenì 50
v!syp odpadkov!ch ko#ù 404
v!syp ko#ù na psí exkrementy (+ doplnìní 3 ks nov!ch) 141
pøistavování velkoobjemov!ch kontejnerù na komunální odpad 310
ruèní úklid veøejn!ch prostranství 652
pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzdu#í v Rosicích 100
ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2004 v tisících Kè

podíl na rekonstrukci ulice Lidické (podíl mìsta 5 053, státní dotace 6 000) 6 450

provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2 67
drobné opravy mìstského mobiliáøe (odpadkové ko#e, sloupky apod.) 151

v!mìna písku v pískovi#tích 247

projektová dokumentace na rekonstrukci lokality Stavaøov 149
Bìlehradská - zv!#ení obrub a odvodnìní (1. etapa) 1 277
Kpt. Barto#e, èást Bìlehradské - mikrokoberec 520
opravy v!tlukù na vozovkách (po zimì apod.) 1 927
lokální opravy chodníkù 1 532
opravy a èi#tìní de#$ov!ch vpustí (vèetnì náhrad odcizen!ch vík kanálù) 205
doplòková zimní údr"ba chodníkù (leden-duben 2004) 93

V TAEKWON-DO ITF
Vá"ení rodièe,

dovolte nám, abychom Vám pøedstavili na#i
#estitøídní mateøskou #kolu Odboráøù Polabiny
III, která v mìsíci lednu 2005 slaví 30. v!roèí
zalo"ení. Za tuto dobu se zde vystøídalo ji"
nìkolik generací mal!ch dìtí, nìkteøí z nich se
k nám stále vracejí, co" je nejlep#í vizitkou
mateøské #koly.

Co vám mù"eme nabídnout? Je to
pøedev#ím speciální oèní tøída pro dìti se
zrakov!mi vadami, která je jediná v celém
regionu Pardubic. S dìtmi cvièí vy#kolená
zdravotní sestra pod dohledem oèního lékaøe,
kter! pravidelnì kontroluje zdravotní stav
oèních vad.

V bì"n!ch tøídách pracujeme podle
#kolního vzdìlávacího programu „Já a svìt
kolem mne“, ve kterém se zamìøujeme na
celkov! rozvoj osobnosti dítìte. Zabez-
peèujeme pøirozen!, v#estrann! rozvoj dítìte a
uspokojování jeho potøeb. Cílem je rozvoj
osobnosti a orientace ve svìtì, kter! dítì
postupnì poznává. Dítì je v na#í mateøské
#kole rovnocenn!m partnerem dospìl!ch se
v#emi právy a povinnostmi. Máme zde jednu
tøídu pøímo zamìøenou na v!uku angliètiny,
která probíhá pravidelnì ka"d! den a je
souèástí tøídního vzdìlávacího programu.
V dal#í tøídì probíhá v!uka hry na zobcovou
flétnu, zamìøená na zdravé d!chání. Obì tøídy
vedou paní uèitelky, které jsou pro#koleny

a mají zpracovanou metodiku v!uky pro dìti
pøed#kolního vìku.

Na#i chloubou je taneèní krou"ek country
tancù, kter! vystupuje na vìt#inì veøejn!ch akcí
poøádan!ch mìstem Pardubice. Pro dìti velice
zajímavá èinnost je projekt „Kamarád poèítaè“,
kter! dá dìtem poznat na v!ukov!ch
programech pro pøed#kolní dìti základy
informaèní techniky.

Aktivit máme opravdu hodnì. Tìmi
nejzajímavìj#ími jsou v!jezdy do #koly
v pøírodì, v!lety, závìreèná celo#kolková
akademie pro rodièe a veøejnost, plavání,
saunování, zalo"ení pìveckého krou"ku,
tvoøivá odpoledne pro rodièe, pohádková
odpoledne pro veøejnost a dal#í aktivity, které
lépe poznáte, pokud na#i mateøskou #kolu
nav#tívíte osobnì, nebo na internetov!ch
stránkách.

Tímto Vás srdeènì zveme na t!den
otevøen!ch dveøí u pøíle"itosti 30. v!roèí
zalo"ení mateøské #koly, kter! se bude konat
v t!dnu od 3. 1. 2005 do 6. 1. 2005 od 8,00 hod
do 15,30 hod.

Za cel! kolektiv zamìstnancù srdeènì zve
øeditelka M% Ivana Vondráková

Kontakt: tel. 466 430 929
e-mail: mspolabinyIII@quick.cz
e-mail: vondrakova@msodboraru.cz
www.msodboraru.cz

Ve dnech 5. a" 7. 11. 2004 probìhlo v Brnì
mistrovství republiky "ákù, juniorù a
seniorù v Taekwon-Do ITF. Soutì"e se
zúèastnilo více jak 400 závodníkù z 26
èesk!ch a moravsk!ch #kol Taekwon-Do
ITF. Soutì"ilo se tradiènì ve v#ech ètyøech
oficiálních sportovních disciplínách
Taekwon-Do ITF: technické sestavy,
sportovní boj, speciální techniky a silové
pøerá"ení, jak v jednotlivcích tak
v t!mech. Taekwon-Do ITF Pardubice se
sídlem v Polabinách IV se mezi velkou
konkurencí neztratilo a získalo celkem 5
medailí. Nejúspì#nìj#í pardubickou
závodnicí byla juniorka Lenka Souèková
se ziskem zlaté medaile (obr.) ze silového
pøerá"ení a støíbrné ze sportovního boje.
Dal#í úspìchy byly v seniorské kategorii:
Zbynìk Barto# v silovém pøerá"ení 2. mís-
to, Radek Koláø technické sestavy 2. místo
a t!m seniorù ve sportovním boji ve slo-
"ení: Z. Barto#, R. Koláø, J. Kudláèek a
A. Novák získali bronzovou medaili.

TØ

Sdru"en! házenkáøsk! klub Dubina-Polabiny Pardubice dìkuje Radì, Zastupitelstvu a pøednì
panu starostovi MO Pardubice II Jiøímu Srbkovi za v!znamnou pomoc a podporu sportovní
èinnosti na#eho házenkáøského klubu v Polabinách. Díky této v!razné podpoøe se mù"eme
vìnovat na#í dívèí házené a organizovat takové nároèné turnaje jako je Polabiny CUP. My se zase
na druhé stranì sna"íme úspì#nì reprezentovat Polabiny a mìsto Pardubice. V. Vinaø
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