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Vážení a milí spoluobčané,
tak jako každý rok se potkáváme
prostřednictvím našeho zpravodaje,
který dostáváte každé tři měsíce do
svých schránek. I nadále bychom
chtěli „Jedničku“ využívat ke komunikaci s vámi. Ze stránek tohoto
zpravodaje se dozvídáte o novinkách a o dění v našem obvodě. Rádi
bychom znali i vaše názory, abychom postupně zkvalitňovali naší činnost ku prospěchu co nejširší veřejnosti.

jektová činnost a dá se předpokládat, že stavební práce
budou zahájeny v roce 2019. Bude se jednat o rekonstrukci
sítí, úpravu povrchů, doplnění mobiliáře, revitalizaci vzrostlé zeleně, úpravu Císařského náhonu v ulici Kostelní, na
Wernerově nábřeží, v ulici Bartolomějské a Pod Sklípky.
Předpokládané finanční náklady jsou ve výši 25 mil. Kč.
V prostoru Masarykova náměstí bude plocha od objektu
Magnum po křižovatku u Tipsport Areny v průběhu prázdnin opatřena novým povrchem a mobiliářem.

Náš městský obvod bude realizovat do 30. 6. 2018 opravy chodníků v ulicích Na Okrouhlíku, Wintrova a Počápelská. V průběhu letních prázdnin bude opraveno parkoviště
s přilehlým chodníkem v ul. Arnošta z Pardubic. Na březnovém zastupitelstvu MO Pardubice I bude zastupitelům
předložena ke schválení změna rozpočtu na rok 2018,
která bude obsahovat zařazení dalších akcí, a to: Úprava
povrchového odvodnění na křižovatce ulic Jindřišská a JiříV současné době se podílejí pracovníci našeho obvodu ho z Poděbrad, Oprava chodníku v ulici Jungmannova
ve spolupráci s odborem hlavního architekta na přípravě a Regenerace vnitrobloku Dašická, Na Okrouhlíku a Stuzadání pro rekonstrukci Palackého třídy.
dánecká – III. etapa.
I přes stále nedostačující objem finančních prostředků
se snažíme plnit program rozvoje našeho městského obvodu, který vychází především z podnětů a potřeb vás, občanů. Naším hlavním cílem je vaše spokojenost, stejně tak
jako snaha vytvářet a udržovat čisté a upravené prostředí,
ve kterém žijete.

Na únorovém zastupitelstvu města Pardubic jsem
předložil investiční záměry odbahnění Matičního jezera
a rekonstrukce Kostelní ulice včetně okolí. Oba záměry
byly schváleny. To znamená, že v případě přidělení dotačních prostředků ve výši 17 mil. Kč město zahájí na podzim
letošního roku odbahnění Matičního jezera. Akce bude
probíhat z důvodu technologie i ochrany chráněných živočichů dva roky. Celkové náklady podle projektového rozpočtu jsou 21 mil. Kč včetně DPH. Co se týče akce
Rekonstrukce Kostelní ulice a okolí, bude zahájena pro-

Věřím, že si v prvním letošním čísle „Jedničky“ naleznete
své téma, které vás zajímá. Neváhejte se k těmto tématům
vyjádřit sami. Můžete využít nejen stránek našeho zpravodaje, ale také webové stránky našeho obvodu.
Závěrem mi dovolte vám popřát hodně
jarního sluníčka, zdraví a optimismu.

Informace k platbám místního poplatku za „komunální odpad“
Upozorňujeme občany našeho obvodu, že místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, který na rok 2018 zůstává ve
stejné výši, tj. 500 Kč, je splatný do
30. dubna 2018. V průběhu nejbližších
dní budou adresně rozeslány poštovní
poukázky k zaplacení této částky. Připomínáme, že zasílání těchto poukázek není
povinností obvodu. I bez poštovní poukázky je možné poplatek uhradit v hotovosti na pokladně ÚMO Pce I, případně
bankovním převodem na účet MO Pce I
č. 78-9145760247/0100 (variabilní symbol zůstává stejný jako v předchozích
letech).
Poplatek platí fyzická osoba, která má
v MO Pardubice I trvalý pobyt a v letošním
roce dosáhne 6 let, bez ohledu na to, že
ve skutečnosti pobývá jinde, a dále cizinec s povoleným trvalým pobytem na
území města. Poplatníkem je také fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům nacházející se na území statutárního města Pardubice, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.

Šetření Českého
statistického úřadu
Český statistický úřad bude na území městského obvodu Pardubice I,
konkrétně v ulicích Havlíčkova a Nerudova, v období od 3. února 2018 do
27. května 2018 provádět statistické
šetření s názvem Životní podmínky
2018.
Jedná se o šetření, které získává
informace o bydlení, pracovní aktivitě
a názorech na životní podmínky
domácností. Šetření probíhá každoročně a týká se území celé České republiky. Zjišťování se stejným obsahem
se koná v dalších 33 evropských
zemích a jeho smyslem je dlouhodobě
získávat srovnatelná data o sociální
situaci jejich obyvatel.
Tazatel Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže průkazem
tazatele ČSÚ a svým občanským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na internetových
stránkách ČSÚ v odkaze Ověření
tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ
v Pardubicích na telefonním čísle
466 743 445.
Více informací k šetření lze získat
v odkaze:
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vybe
rove_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti.

Poplatek se řídí zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou města č. 7/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a zákonem
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Od poplatku jsou mimo jiné osvobozeny:
■ fyzické osoby, které v kalendářním
roce, tj. od 1. 1. do 31. 12. žijí po dobu
6 a více po sobě jdoucích měsíců
v zahraničí, pokud tuto skutečnost
ohlásí a prokazatelně doloží
■ fyzické osoby po dobu vazby a výkonu
trestu odnětí svobody, pokud tuto skutečnost ohlásí a prokazatelně doloží
■ fyzické osoby umístěné v domově pro
osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
pokud tuto skutečnost ohlásí a prokazatelně doloží
■ třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve
společné domácnosti, pokud tuto skutečnost ohlásí a prokazatelně doloží
■ fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Pardubice.
Poplatníci, kteří mají náhradní adresu
trvalého bydliště Pernštýnské náměstí 1,
budou mít složenku uloženou na odboru
ekonomickém ÚMO Pardubice I, kde si
ji mohou vyzvednout. V případech, kdy

správci poplatku není známa kontaktní
adresa těchto poplatníků, provádí se tzv.
doručování veřejnou vyhláškou, tj. oznámením o doručované písemnosti daňovým dlužníkům vyvěšením na úřední
desce (§ 49 zák. 280/2009 Sb.). Upozorňujeme, že daňovým dlužníkům s náhradní adresou trvalého bydliště Pernštýnské
náměstí 1 nezaniká povinnost platit
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a v případě nezaplacení bude
dluh vymáhán exekučním řízením podle
zák. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů. Tato exekuce, která
se týká všech hlavně dlouhodobých
daňových dlužníků, může probíhat srážkou ze mzdy, z důchodu, jiné odměny za
závislou činnost, přikázáním pohledávky
na peněžními prostředky z účtu dlužníka
a v neposlední řadě prodejem movitých
věcí. Dlouhodobí dlužníci jsou předáváni
k výkonu exekuce soudnímu exekutorovi.
Dále upozorňujeme, že od roku 2016
odpovídá za zaplacení poplatku za
nezletilého poplatníka jeho zákonný
zástupce. Kdo má zájem své dluhy uhradit a je toho času ve finanční tísni, může
se dohodnout se správcem poplatku na
splátkovém kalendáři. Dlužník se tak
vyhne nepříjemnostem exekučního řízení
a v neposlední řadě i nemalým exekučním
nákladům. Veškeré doplňující informace
lze získat na odboru ekonomickém ÚMO
Pce I, U Divadla 828 (dveře č. 2 nebo 3)
nebo na tel. č. 466 046 032 – paní Tomanová.
Odbor ekonomický

Chléb a hry...
…to je starodávné pořekadlo, které
zdůrazňuje, že pro prostý lid je tohle nejdůležitější. Nasytit a zabavit. A pak mají
vládci klid a je v podstatě jedno, co udělají.
Pro mě to je trochu smutné, protože bych
si politiku chtěl představit jako něco mnohem smysluplnějšího.
Když si naše město vyjednalo miliardový úvěrový rámec na opravu a budování
sportovních stadionů, tak mě to skoro
položilo. A psychicky stále nemohu uvěřit
tomu, že pro politiky je přednější otevřít
sportovní stadion více, než třeba zprůhlednit zadávání veřejných zakázek nebo
zlepšit dopravu v našem městě. Teď aktuálně se posouvá dál stavba nového fotbalového stadionu vedle stadionu
zimního. Cena se bude blížit půl miliardě.
A jen samotné projekty stály několik milionů. Neřeší se, že v centru města se již tyto
stavby neprojektují, že se umisťují za město, neřeší se nedostatek parkovacích míst,
ale hlavně, aby to bylo. Bohužel v honbě
po hlasech voličů jim postavíme i stadion,
i když řada odborníků zvedla varovně prst,
že to zde není dobře.

Doprava naše město trápí a bohužel
například stavbou přednádraží se zde
výrazně zhoršila pro cyklisty a motoristy.
Stačilo jen 50 milionů navíc a bylo by zde
mnohem lepší a smysluplnější řešení, které by obsahovalo lepší křižovatku a hlavně
i podzemní parkoviště. Bohužel vedení
ukázalo, kde jsou jeho priority. A doprava
to bohužel není. Chci zde být pro lidi, které
zajímá funkčnost města po stránce
dopravy, efektivity provozu města, údržby
města a přístupu k občanům. Ale mám
pocit, že spousta lidí řeší jen pozlátko a víc
je nezajímá. To, že by celé město mohlo
fungovat pružněji a více jim sloužit si
nedovedou představit. Ale já bych vás,
vážení čtenáři tohoto zpravodaje, chtěl
požádat, abyste mi vy sami sdělili, co je
pro vás prioritou v tomto městě, co vás
nejvíce trápí a obtěžuje, co byste chtěli
změnit. Napište mi prosím buď na e-mail:
sedlak@nasepardubice.cz nebo na facebookovou stránku Naše Pardubice. Vaše
podněty pro mě budou velice cenné ve
snaze dále měnit město k lepšímu. Děkuji.
Mgr. Filip Sedlák, zastupitel obvodu

Výzva občanům

Úspěchy atletů
Atletický klub AC Pardubice, který sídlí
hned vedle nově zrekonstruované sokolovny, zaznamenal opět úspěch. Únor
je, jako každý rok, ve znamení mistrovských soutěží a mladí atleti klubu se opět
skvěle zapsali. Lukáš Kuthan vyhrál
sedmiboj a stal se tak mistrem ČR v juniorské kategorii. Oddílový kolega Vojtěch
Adamec skončil hned za ním jako druhý.
Sára Zámečníková získala bronz ve skoku do dálky a stříbro v běhu přes překážky na 60 m trati a stejně jako Vojta
Adamec i ona se stala vicemistryní
v halovém pětiboji. Podrobnější informace a další úspěšné atlety naleznete
na stránkách klubu: www.acpce.cz
Mgr. Filip Sedlák, trenér klubu

Vážení občané,
obracíme se na vás s upozorněním na
nešvar, který se rozmáhá již několik let ve
vilové čtvrti Bílého Předměstí. Speciálně
pak v ulici Gebauerova, Wintrova a Holubova. Každý podzim uklízíme listí z uličních stromořadí při posledních sečích
v listopadu a prosinci. Úklid, naložení,
odvoz a skládkovné stojí městský obvod
nemalé peníze, které bychom mohli použít
třeba na navýšení počtu sečí, výměnu
přestárlých živých plotů nebo výměnu
starších herních prvků na hřištích apod.
Místo toho každoročně uklízíme za „pilné“ zahrádkáře bioodpad z jejich zahrádek. Jak jinak si vysvětlit, že dva dny po
provedené seči a sběru listí se na trávníku
nebo chodníku objeví hromady dalšího
listí z jabloní, lísek, promíchané s pruty
růží, shnilými rajčaty, plesnivými ořechy
nebo hromada ořezu z keřů, které na
veřejných plochách vůbec vysazeny nejsou. A za týden se objeví o 5 metrů dál
další hromada odpadu ze zahrady včetně
vysypaných květin z truhlíků za okna,
decentně přikrytá listím z hrušně nebo
třešně. Takže znovu do ulice, znovu naložit
a znovu platit. A to ještě občas vyřizujeme

stížnost na to, že neprovádíme řádně svou
práci a v ulici je nesebraný odpad. Opravdu některé ulice čistíme a sbíráme i třikrát.
Takové jednání už nebudeme tolerovat
– rozpočet obvodu musí sloužit všem
občanům, nejen takovým chytrákům.
Každý občan města Pardubice má možnost objednat si u Služeb města Pardubic, a. s. – Odpady tzv. hnědou popelnici
na bioodpad za 300 Kč ročně. V této částce je i vyvezení 1x týdně. Takový náklad
si může dovolit každý včetně důchodce.
Takže v roce 2018 po započetí spadu
listí instalujeme v některých ulicích Bílého
Předměstí kamery pod správou městské
policie. Ta je oprávněna na základě Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
záběry dokazující porušení předat přestupkovému úseku městského obvodu.
Za znečišťování veřejných prostranství
může fyzická osoba dostat pokutu.
Omlouvám se těm, kteří se k veřejnému
prostranství chovají slušně a nedělají si
z něj skládku. Bohužel je mezi námi stále
dost těch, kteří si myslí „já platím daně,
tak si můžu na obecním dělat co chci“.
Vaše Lenka Tobolková, vedoucí
Odboru majetku a správních činností

Sára Zámečníková

Dětská hřiště a kouření
Od 31. 5. 2017 platí zákon č. 65/2017
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek, tzv. protikuřácký
zákon. Týká se nejen provozoven s podáváním jídel a nápojů, ale i dětských hřišť
a sportovišť – v ustanovení § 8 odst. 1
písm. h) stanoví zákaz kouření a používání
elektronických cigaret v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně
pro osoby mladší 18 let.
Jde o celoplošné opatření, nezáleží na
tom, zda je hřiště oplocené či nikoli, jestli
jde o veřejně přístupné nebo školní hřiště
v areálu. Proto při změně obecně závazné

vyhlášky města Pardubice č. 13/2006
o veřejném pořádku, v platném znění již
není uveden čl. 2 odst. 1 písm. e), který
řešil stejnou problematiku, tedy zákaz kouření a požívání alkoholu na dětských hřištích a sportovištích. Rovněž byla vypuštěna
Příloha č. 6 s vyznačením dětských hřišť.
Městská policie má tedy s platností
tohoto zákona pravomoc uložit pokutu
každému, kdo bude zákon č. 65/2017 Sb.
porušovat na kterémkoliv hřišti na území
města Pardubice.
Lenka Tobolková, vedoucí
Odboru majetku a správních činností

Lukáš Kuthan

Blahopřejeme!

Mezinárodní program Ekoškola
v MŠ Kytička finišuje do prvního finále
Všichni z MŠ Kytička jsou od roku 2016
zapojeni do mezinárodního programu
Ekoškola, který v ČR koordinuje vzdělávací centrum Tereza.
Zapojení do programu nám ve škole
přineslo a přináší spoustu změn. Škola
se stává šetrnější k životnímu prostředí.
Umožňujeme dětem rozvíjet dovednosti
a získávat „ekoznalosti“ užitečné pro
jejich další život. Plněním programu
posilujeme ve škole demokracii a upevňujeme partnerský přístup dospělých
a dětí. Do programu zapojujeme rodiče
a také místní komunitu. Při realizaci programu postupně projdeme čtyřmi tématy, která program nabízejí: odpady, voda,
jídlo a prostředí. Pomocí unikátní metodiky se společně s dětmi učíme analy-

zovat problémy tématu, přemýšlet nad
jejich řešením, rozhodovat se, přebírat
odpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů vedoucích k odstranění
nedostatků. Metodika staví na aktivitě
dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči,
vedením školy, provozními zaměstnanci
a okolím školky. Všichni v MŠ se tak
zapojují do demokratického rozhodování.
Nám v MŠ Kytička se již podařilo projít
dvěma tématy a tak nastal čas, kdy se
pokusíme získat mezinárodní titul Ekoškola, který symbolizuje zelená vlajka.
Těšíme se, až vlajka ozdobí naši školku
Kytička, která reprezentuje naše město
v mezinárodním programu.
Mgr. Veronika Svatošová, ředitelka školy

Paní Marie Antošová oslavila v lednu
100. narozeniny

V lednu oslavil 96. narozeniny pan Jaroslav
Horňáček

Srdečně blahopřejeme
všem jubilantům,
kteří v lednu až březnu
oslavili své narozeniny.
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