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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III ZA 
ROK 2020 

 

I. 
ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 

Počet obyvatel městského obvodu Pardubice III v roce 2020 
 

Městský obvod Pardubice III tvoří sídelní části města Pardubic – Dubina, Studánka, Hůrka, Slovany a Drážka. 
Počet obyvatel Městského obvodu Pardubice III byl k 1. lednu 2020 na základě sdělení Magistrátu města 
Pardubic (evidence obyvatel) 14 367 (+ 1291 cizinců), k 1. lednu 2021 pak 14 206 (+ 1255 cizinců). 
 

II. 
ORGÁNY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
Městský obvod Pardubice III je spravován Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III (dále jen ZMO). 
Dalšími orgány Městského obvodu Pardubice III jsou Rada městského obvodu Pardubice III (dále jen RMO), 
starosta Městského obvodu Pardubice III (dále jen starosta), místostarosta Městského obvodu Pardubice III 
(dále jen místostarosta) a Úřad městského obvodu Pardubice III (dále jen ÚMO).  
 

A. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

 

Vyhodnocení činnosti ZMO v roce 2020 

Zasedání ZMO 
Účast 
(v %) 

Počet projednávaných 
zpráv (bodů) /počet 
přijatých usnesení 

Počet 
vystoupení 
v rozpravě 

Počet 
vystoupení 
 v diskusi 

Hosté 

24. 02. 2020 87 9/12 16 1 7 

18. 05. 2020 87 6/9 10 5 - 

22. 06. 2020 87 7/10 4 3 - 

21. 09. 2020 87 8/11 6 1 - 

14. 12. 2020 87 10/13 6 4 - 
 

Orgány ZMO – výbory 
 

Na základě ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o obcích) ZMO zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory: 
 

Finanční výbor ZMO 

Předseda: Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. 
Členové: Ing. Vlastislav Mácha, Pavla Kvapilová, Pavlína Černíková, Ing. Simona Machačová 
Tajemník: Miriam Šotková 

Finanční výbor se v roce 2020 sešel celkem 5x. Na svých jednáních řádně projednal všechny rozpočtové 
změny a rozpočtová opatření daného roku, závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2019, připravovaný 
rozpočet na rok 2021. Předmětem jednání bylo dále aktuální plnění rozpočtu v průběhu roku 2020, stav  
a vymáhání pohledávek a další finanční záležitosti. 
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Kontrolní výbor ZMO  

Předseda: RNDr. Josef Kubát 
Členové: Jan Končinský, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Jan Linhart, Ing. Michal Sláma 
Tajemník: Pavlína Kučerová 

V roce 2020 zasedal kontrolní výbor 3x. Členové hodnotili způsob plnění přijatých usnesení Rady 
a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III. Nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo nesplněná 
usnesení. Zprávy o plnění usnesení za rok 2020 byly předneseny na 16. jednání RMO dne 24. února 2020, 
24. jednání RMO dne 21. září 2020, 27. jednání RMO dne 14. prosince 2020 a 8. jednání ZMO dne 24. února 
2020, 11. jednání ZMO dne 21. září 2020, 12. jednání ZMO dne 14. prosince 2020 a jednohlasně 
odsouhlaseny.  

B.  
Rada městského obvodu Pardubice III  

 

Vyhodnocení činnosti RMO v roce 2020 

Zasedání 
RMO dne 

Účast 
(v %) 

Počet projednávaných 
zpráv (bodů) /počet 
přijatých usnesení 

Počet 
vystoupení v 

rozpravě 

Počet 
vystoupení v 

diskusi 

20. 01. 2020 100 15/11 10 1 

24. 02. 2020 100 21/17 11 5 

23. 03. 2020 100 16/14 5 2 

20. 04. 2020 100 11/8 3 1 

18. 05. 2020 100 17/15 21 2 

22. 06. 2020 80 16/12 9 1 

20. 07. 2020 60 10/9 9 1 

17. 08. 2020 80 9/7 6 3 

10. 09. 2020 M 80 2/1 0 0 

21. 09. 2020 80 10/9 5 3 

19. 10. 2020 60 10/9 2 0 

16. 11. 2020 100 13/12 4 2 

14. 12. 2020 100 25/24 15 5 
 

Orgány RMO – komise 

Na základě ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o obcích) RMO zřídila jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise: 
 

Komise pro kulturu a sport RMO 
byla zřízena Usnesením R/6/2018 v tomto složení od 10. 12. 2018 
Předseda: Pavlína Černíková  
Členové: Mgr. Jan Matějka, Mgr. Jiřina Klírová, Kateřina Skřeková Milerová, Mária Ministrová, Markéta 
Jelínková, RNDr. Josef Kubát  
Tajemník: Petra Lemberková 

Komise pro kulturu a sport se v roce 2020 sešla k jednání 3x. Komise posoudila 27 žádostí o dotace 
z programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO pro rok 2020, doporučila RMO jejich výši konkrétním 
žadatelům ke schválení. V průběhu roku byly poskytovány dary rady v rámci schválených pravidel RMO pro 
poskytování darů klubům seniorů v naší lokalitě. 
Komise průběžně projednává a navrhuje organizaci tradičních akcí MO: „Masopustní tancovačka“, 
„Dopravní soutěž pro děti“, „Slet čarodějnic“, „Farmářské trhy“, „Koncert ke dni matek – Josef Sochor“, 
„Dětský den“, „Opékání buřtů“, „Letní kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Vítání podzimu“, 
„Odpoledne pro seniory“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“ a akce „PC pro seniory“.   
Konání akcí bylo poznamenáno jak jarní, tak podzimní vlnou coronaviru. Toto se odrazilo v tom, že kromě 
Masopustní tancovačky, letního Opékání buřtů a Studáneckého posvícení se žádná ze schválených 
kulturních akcí nakonec nekonala. Stejně tak se Farmářské trhy pořádaly pouze v režimu opatření proti 
šíření coronaviru. 
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Komise humanitní a bezpečnostní RMO 
byla zřízena Usnesením R/6/2018 v tomto složení od 10. 12. 2018 
Předseda: Mgr. Monika Kopecká 
Členové: Jaroslav Žítek Dipl.tech., Petr Kadlec, Ing. Simona Machačová, Šárka Kolovratníková, Ing. Alena 
Suková, Jolana Štěpánková 
Tajemník: Petra Lemberková 
Humanitní a bezpečností komise se v roce 2020 sešla 2x.  

Komise se shodla na jednotlivých krocích, které bylo vhodné podniknout za účelem zvýšení bezpečnosti 
občanů MO III 

• navázání spolupráce se senior centry působících na území obvodu – nabídka přednášek požární 
ochrana, prevence před domácím násilím na seniorech, finanční gramotnost seniorů; 

• vyvolání jednání s vedením MP, navýšení počtu strážníků, zvýšení počtu hlídek v místě ubytovny 
Hůrka, ve Studáneckém lese – zvýšení kontrolní činnosti ve večerních hodinách; 

• navýšení počtu kamer dohlížejících na veřejný pořádek – před ZŠ Dubina, ubytovna Hůrka; 

• zřízení pracovní pozice Koordinátora sociální podpory. 
Prostřednictví Zpravodaje MO III komise předala občanům užitečné informace o kontaktech, kam se 
v případě potřeb sociálního zajištění obrátit.  
 

Technická komise RMO 
byla zřízena Usnesením R/6/2018 v tomto složení od 10. 12. 2018 
Předseda: Ing. Vlastislav Mácha  
Členové: Pavel Vojtěch, Jan Končinský, Pavel Kožíšek, Ing. Martin Kolovratník, Michal Jeníček a Ing. Aleš Pék 
Tajemník: Ing. Lenka Vacinová 

Technická komise se v roce 2020 sešla k jednání 5x.  
Zabývala se zejména dopravou na území obvodu.  

• Komise byla informována o zpracovaných a připravovaných projektových dokumentacích.  

• Průběžně se seznamovala s navrhovanými investičními akcemi na území MO Pardubice III: 
 - „Pardubice, Spojilská rekonstrukce NN, VN“, která řeší rekonstrukci stávajícího kabelového vedení NN, 
VN, trubky HDPE v lokalitě Slovany a Studánka v ulicích Spojilská, Raabova, Hraniční, Na Kopci a Pod 
Lipami – s ohledem na tuto akci, kdy dojde k uložení vrchního kabelového vedení do země navrhovala 
nerealizovat investiční akce v této lokalitě, kde by došlo ke střetu např. stavbu „Zvýšení bezpečnosti dětí 
při cestě do ZŠ Studánka – SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami“;  
- s PD Návrh parkovacích míst pro kavárnu v objektu čp. 743 v ul. Blahoutova; 

• Vyjadřovala se ke změně stavby před jejím dokončením na stavbu „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, 
Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích“ - vzhledem k tomu, že by bylo 
nutné dopracovat projektovou dokumentaci a účastníci řízení se změnou stavby nesouhlasí, navrhovala 
technická komise RMO Pardubice III souhlasit se zpětvzetím žádosti o změnu stavby před dokončením 
s názvem „Oprava chodníků v ulici Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami 
v Pardubicích - SO 104 chodník – větev D“ podané u věcně a místně příslušného speciálního stavebního 
úřadu, odboru dopravy Magistrátu města Pardubice a realizovat stavbu dle původně zpracované 
projektové dokumentace a platného stavebního povolení. 

• Doporučovala objednat „Ošetření chodníků a krajnic proti prorůstajícím plevelům na území Městského 
obvodu Pardubice III“, neboť ošetření chodníků pomocí herbicidních zásahů bylo v předchozích letech 
viditelné a zřejmé na vzhledu komunikací. 

Vyjadřovala se ke kontejnerovým stanovištím: 

• U stavby „Kontejnerová stanoviště v ulici Erno Košťála před čp. 957–958“ doporučovala s ohledem na 
skutečnost, že územní souhlas na stavbu byl platný do 6. srpna 2020 a jeho dobu platnosti nelze 
prodloužit navrhovala vybudovat kontejnery bez střechy, která je náročná na výrobu (jak finančně, tak 
s ohledem na technologii (ohýbání podélných jeklů).  

Provedla pochůzky v terénu – zmapování konkrétních míst: 

• Na území celého Městského obvodu Pardubice III provedla zmapování konkrétních míst, kde se nachází 
dodatkové tabulky s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ – foto + umístění (uvedení ulice a č.p.).  
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• Na území celého Městského obvodu Pardubice III provedla zmapování označníků ulic, které jsou 
vybledlé nebo umístěné jinde než na sloupech VO nebo samostatných sloupkách foto + umístění 
(uvedení ulice a č.p.). 

Též se vyjadřovala k návrhům úprav dětských hřišť:  

• Projednávala návrhy na Opravy a výměnu herních a sportovních zařízení na základě výstupů z provozní 
kontroly č. 1/2020. 

 
Pravomoci ZMO v samostatné působnosti a RMO v samostatné a přenesené působnosti jsou stanoveny 
zákonem o obcích a obecně závaznou vyhláškou města Pardubic č. 4/2019, kterou se vydává Statut města 
Pardubic.  
 
 

C. 
Starosta a místostarosta Městského obvodu Pardubice III 

 
Funkci starosty Městského obvodu Pardubice III vykonával v roce 2020 v rámci volebního období 2018-2022 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek. Funkci místostarosty vykonával pan Pavel Kožíšek. 
 

 
 

D. 
Úřad městského obvodu Pardubice III 

 
ÚMO tvoří starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení do úřadu. V čele ÚMO je starosta. 
Postavení, úkoly a činnost ÚMO se řídí zákonem o obcích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, 
Statutem města Pardubic a vnitřními předpisy ÚMO. Do ÚMO bylo v roce 2020 zařazeno celkem 20 stálých 
zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců činil 19,15.   
Organizační struktura je patrná z následujícího schématu: 
 

 
 
 
 
 
          
    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III. 

       vnitřní správa (2) 

Starosta 

Tajemník (1) 

Odbor dopravy a životního 
prostředí 

Odbor ekonomický a 
vnitřních věcí  

Vedoucí odboru (1) 

úsek ekonomický (3) 
 

úsek dopravy (1) 

Vedoucí odboru (1) 

úsek životního prostředí a 
přestupků (3) 

pracovní skupina (6) 
 

Knihovna (2) Sekretariát starosty 
a tajemníka (1) 
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Činnost Úřadu městského obvodu 
 

1. 
Tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III 

 
V souladu se zákonem o obcích je zřízena funkce tajemníka Úřadu městského obvodu Pardubice III. V roce 
2020 vykonávala tuto funkci Ing. Irena Štěpánková. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů úřadu  
v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi MO. 
Tajemník úřadu zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny RMO, 
plní úkoly uložené mu ZMO, RMO nebo starostou. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle 
zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města Pardubic zařazeným do ÚMO a stanovuje jim platy. 
Vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád a další vnitřní směrnice úřadu, nevydává-li je RMO. 
Tajemník úřadu se zúčastňuje zasedání ZMO a schůzí RMO s hlasem poradním. Tajemník úřadu nesmí 
vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. 
 

2.  
Sekretariát starosty a tajemníka 

Personální obsazení: 
Pavlína Kučerová, sekretariát starosty.  

Sekretariát starosty a tajemníka zajišťuje zejména: 
- administrativní úkony pro starostu a tajemníka 
- organizační zajištění RMO a ZMO 
- vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
- vyřizování stížností a petic  
- prezentace MO (kulturní akce, zpravodaj, www stránky atd.) 
- evidence uzavřených smluvních vztahů, registr smluv  
- koordinace činností orgánů RMO, ZMO a ÚMO 
- evidence zápisů z jednání orgánů RMO a ZMO   
- styk s orgány města  
- organizační zajištění voleb  

- další činnosti dle pokynů tajemníka ÚMO a starosty  
 

Stížnosti 
ÚMO evidoval v roce 2020 celkem 1 stížnost, která směřovala na místní poplatky TKO. Stížnost byla řešena 
v řádném časovém termínu a nebyla vyhodnocena jako oprávněná. 
 

Poskytování informací 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů patří 
územně samosprávné celky k subjektům, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich 
působnosti.  Za rok 2020 ÚMO přijal 1 žádost podle tohoto zákona, které bylo vyhověno. 
 

Přehled platných smluv v roce 2020 

číslo Předmět smlouvy 

1. Smlouva licenční č. CNS_SSL_19_09 (Elisa na rok 2020) 

2. Rámcová smlouva o dílo K – MO III 01/2020 – Údržba a opravy komunikací 

3. Rámcová smlouva o dílo č. AG-MO III 03/2014 – Péče o stromy ve znění dohody č. 6 

4. Smlouva č. 1467/2020 – Svoz a likvidace odpadu 

5. Smlouva o poskytování služeb č. O-MO III 01/2020 – likvidace komunálního odpadu z veřejně přístupných 
pozemků ve vlastnictví města 

6. Smlouva o dílo č. objednavatele: AG – MO III 1/2020 – Údržba zeleně 

7. Smlouva o dílo č. K – MO III 06/2019 – Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až 
čp. 1561-1563, Pardubice 

8. Smlouva příkazní č. P-K-MO III 06/2019 – Technický dozor investora při realizaci stavby pro stavbu „– Stavební 
úpravy v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, Pardubice“ 

9. Smlouva o dílo č. objednatele: AG – MO III 2/2020 – Seč trávníků na území MO Pardubice III v roce 2020 
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10. Smlouva o dílo – číslo smlouvy objednatele PD – MO III 01/2020 – na zhotovení jednostupňové projektové 
dokumentace „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice“ 

11. Rámcová smlouva o dílo č. AG-MO III 03/2014 – Péče o stromy ve znění dodatku č. 1   

12. G U A R D 7, v. o. s. - Smlouva o zpracování osobních údajů  

13. ČSOB a.s. – smlouva o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu 

14. RENTEL a.s. – Smlouva o dílo a poskytování služeb 

15.- 30. 16x Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 

31. --- 

 
 

Činnost knihovny městského obvodu 
 

Knihovna MO Pardubice III je součástí organizační struktury úřadu. Knihovnu vede Ing. Irena Štěpánková, 
tajemnice obvodu. Chod knihovny zajišťují: lic. Pavlína Mazuchová a Bc. Markéta Kišáková. Aktivity 
Knihovny MO Pardubice III jsou plánovány s cílem oslovit různé věkové kategorie i cílové skupiny a rozšířit 
tak čtenářskou gramotnost v nejvyšší možné míře. 

Služby 

Mezi stálé služby Knihovny Dubina patří:  

Kniha do domu – donáška na přání imobilním čtenářům do jejich domova, do domovů pro seniory. 
Využívána především v době protiepidemických opatření. 

Webové stránky - stránky jsou neustále aktualizovány, spravovány jsou samotnými knihovnicemi. Součástí 
webových stránek je možnost položení dotazu knihovnicím nebo čtenáři mohou navrhnout knihy, 
kterými by chtěli obohatit knihovní fond. V roce 2020 byla nově implementována možnost registrace 
nových čtenářů před webové stránky a je možná objednávka knih přes náš web. Provozován je i e-katalog 
PORTARO jako stálá podpora čtenářům.  

Sociální síť Facebook Knihovny MO Pardubice III – Facebook Knihovny Dubina je velmi aktivní, čemuž 
svědčí nárůst jeho sledovanosti. Aktivně je využíván čtenáři k zasílání dotazů knihovnicím. V roce 2020 
se rozšířila frekvence komunikace se čtenáři přes Messenger v rámci objednávání knih ve 4. a 5. stupni PES. 

Sociální síť Instagram Knihovny MO Pardubice III – nově založen v roce 2020. Instagram slouží především 
k propagaci knihovního fondu mezi mladší generaci, Cílem přilákat mladé lidi do knihovny. 

Půjčování elektronických čteček - v majetku knihovny jsou dvě e-čtečky, bohužel tato služba není čtenáři 
prozatím příliš využívána. Čtečka v roce 2020 využita nebyla. 

Meziknihovní výpůjční služby - meziknihovní výpůjční služby jsou v knihovně na Dubině hojně využívány. 
S pravidelností, jednou týdně, knihovnice jezdí pro objednané knihy do Krajské knihovny v Pardubicích.  

Krajská knihovna v Pardubicích – spolupráce je na velmi dobré úrovni. Knihovnice se pravidelně účastní 
školení i v on-line prostoru. Krajská knihovna má síť BIBLIOBOXŮ, kam i čtenáři knihovny na Dubině mají 
možnost v nejnutnějším případě vracet knihy. Bohužel tato služba má jeden velký nedostatek. Knihy 
z biblioboxů se do knihovny na Dubině vrací s několikadenním zpožděním, což působí komplikace 
při účtování upomínek čtenářům. S každým dotčeným čtenářem je situace řešena osobně a ve společném 
souladu. 

Veřejný internet, informační služby, kopírování, možnost zakoupení dárkového poukazu ke zřízení nové 
registrace - služby využívají čtenáři i veřejnost. V roce 2020 ji využilo 8 čtenářů díky covidovým restrikcím. 

Zapůjčení čtecích brýlí a deštníků, půjčování turistických map - služby využívají pouze registrovaní čtenáři. 

Geocaching - Knihovna Dubina je zapojena do celosvětové hry Geocaching, snahou je podpořit povědomí 
o existenci Knihovny na Dubině a zajímavou formou pozvat do knihovny i nečtenáře. V současnosti 
knihovna disponuje dvěma „keškami“.  Jedna je umístěna v prostorách knihovny a druhá v knihobudce, 
kde je neustále obnovována díky častým krádežím.  

Balení knih – jedná se o službu především mířenou na rodiče školou povinných dětí.  

Knihobudka – v roce 2018 byla zřízena Knihobudka v ulici Na Drážce a plně využívána veřejností. 
Kontrolována a doplňována je pravidelně jednou týdně knihovnicemi. V době covidových restrikcí je její 
zřícení pro naše čtenáře velmi cenné. 
 
Akce 
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Hlavní činností knihovny by měla být vzdělávací činnost, a především rozvoj čtenářské gramotnosti. V první 
polovině roku je tedy činnost zaměřena především na tematické vzdělávací programy pro děti z mateřských 
a základních škol.  
 
Témata besed pro mateřské a základní školy v roce 2020: 

Mateřské školky Hurvínkovy příběhy (beseda byla inspirována příběhy Hurvínka, Máničky a Žeryka) 
Základní školy  1. třídy Projekt Skipu – Už jsem čtenář (připraveno vyprávění z knihy Policejní pohádky) 

3. třídy Můj domácí mazlíček (beseda byla zaměřena na důležitost zodpovědnosti, péče i 
výchovy svého případného mazlíčka, zábavnou formou se žáci učili práci s naučnou 
literaturou včetně ukázky několika druhů mazlíčků knihovnic: strašilky, užovka červená a 
africký šnek) 
5. třídy Dobré mravy na internetu (beseda byla zaměřena na problematiku bezpečnosti, 
slušného chování a práci s internetem především v oblasti sociálních sítí, inspirací byla 
kniha Netiketa, Dobré mravy na internetu) 

 
V roce 2020 byly besedy bohužel ovlivněny výskytem viru Covid19. Uskutečnily se pouze 4 vzdělávací 
besedy pro mateřské školky a 1 vzdělávací beseda pro základní školu, konkrétně 3. třída. Se školami 
se jedná a snažíme se alespoň předat čtenářské průkazy dětem, které by se za normálních okolností 
účastnily besed. Chceme zvolit alternativní formu seznámení s knihou, stále je však situace komplikovaná.  
 
V roce 2020 probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo tematické akce:  

Leden - Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, Kreativní 
dílničky (Klauni a šašci), Akce Čtenářem za vysvědčení (amnestie poplatků pro děti ZŠ, které přinesly 
vysvědčení). 

Únor - Vzdělávací besedy s MŠ, Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), 
Deskohraní s KSH, Deskohraní o jarních prázdninách, Kreativní dílničky (Valentýnské tvoření). Proběhlo 
předání cen výhercům soutěže k 35. výročí vzniku knihovny.  

Březen - Březen - měsíc čtenářů, Amnestie upomínek, Tematická vzdělávací beseda pro žáky 3. tříd ZŠ, 
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Junior kvíz pro děti od 7 - 9 let a pro děti 
10 – 12 let. 

Duben - Knihovna zavřena, provádí se kompletní revize knih. 

Květen - Alternativní kreativní dílničky (Papírový čáp), Junior kvíz pro děti od 7 - 9 let a pro děti 10 – 12 let. 

Červen - Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Alternativní kreativní dílničky 
(Housenka, Myšák Eda), Junior kvíz pro děti od 7 - 9 let a pro děti 10 – 12 let. 

Červenec - Čtenářem za vysvědčení (amnestie poplatků pro děti ZŠ, které přinesly vysvědčení), Alternativní 
prázdninové dílničky (Motýlek, Akvarium), Soutěžní křížovka, Výtvarná soutěž pro děti „Mé prázdniny“, 
Fotosoutěž „S knihou na prázdniny“, Geocaching. Středeční malování (různá tematika každý týden), 
Deskohraní s KSH, Fotosoutěž Léto s knihou, Výtvarná soutěž pro děti (Slunce, kam se podíváš).  

Srpen - Alternativní kreativní dílničky (Květina), Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý 
týden), Soutěžní křížovka, Výtvarná soutěž pro děti „Mé prázdniny“, Fotosoutěž „S knihou na prázdniny“. 

Září - Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Alternativní kreativní dílničky 
(Podzimní strom).  

Říjen - Týden knihoven - registrace seniorů zdarma, Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika 
každý týden), Alternativní kreativní dílničky (Ježeček Jára, Muchomůrka), Výtvarná soutěž „Ježeček“, 
Literární kvíz pro děti. 

Listopad - Alternativní kreativní dílničky (Čarodějnice Háta, Strašidláci). 

Prosinec - Alternativní kreativní dílničky (Andělíček, Medvídek a sněhulák), Soutěžní křížovka. 
 
Návštěvníků Knihovny městského obvodu Pardubice III na těchto vyhledávaných akcí 
(besedách) bylo celkem 335 (1789 návštěvníků v roce 2019), z toho 120 návštěvníků vzdělávacích 
akcí (711 návštěvníků v roce 2019) a 215 návštěvníků kulturních akcí (1078 návštěvníků v roce 2019). 
Ve srovnání s rokem 2019 se jedná o značný úbytek, celkově ubylo na akcích 81 % návštěvníků.  
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Počet návštěv webové stránky: 8 371 (navýšení oproti roku 2019 o 963 návštěvníků) 
Počet vstupů do katalogu knihovny: 11 510 (navýšeno oproti roku 2019 o 5793 vstupů) 
Počet vstupů do výpůjčního protokolu: 2 344 (snížení oproti roku 2019 o 969 vstupů) 

 
V roce 2020 bylo úbytkováno 431 knih, jedná se především o knihy rozbité, ztracené čtenáři a knihy 
z revize. Dále je důležité zmínit, že knihovní fond se meziročně navyšuje o 752 knižních dokumentů, 
kde jsou zahrnuty i dary. V roce 2020 byly přijaty knižní dary ve výši 16 513 Kč.  
Knihovnice spravují webové stránky, sociální síť Facebook a Instagram. Sociální síť Facebook stále 
zaznamenává nárůst sledovanosti: 

 
Zřízena je i informativní stránka knihovny na Wikipedii.  
V knihovně existuje Klub deskových her, jehož cílem je ukázat dětem i dospělým svět bez mobilů 
s kamarády i přáteli. V této souvislosti spolupracuje knihovna s Herní ligou Pardubice a pořádá s nimi herní 
odpoledne. Knihovna dále spolupracovala s neziskovou organizací v rámci Dne válečných veteránů, SKIPem 
a jejich celoročními soutěžemi a projekty např. Už jsem čtenář, Březen měsíc čtenářů či Týden knihoven.  

Otevírací hodiny knihovny v běžném režimu:  

Pondělí                                                                        13–18 hod.  
Úterý                             zavřeno (výběr knih, knihovnické práce, besedy, školení apod.)  
Středa                                               9–12                  13–18 hod.  
Čtvrtek                                              9–12                  13–18 hod.  
Pátek                                                 9–12                  13–16 hod.  
 
Pracovní doba v roce 2020 se odvíjela dle protiepidemických opatření, tzv. PES. Vždy je změna 
zveřejňována na webových stránkách a sociálních sítích.  
 

Knihovna za své služby vybírá od svých členů roční čtenářské poplatky (dospělí 100 Kč, děti, studenti 
a důchodci 50 Kč, společná kartička knihoven – dospělí 120 Kč, děti, studenti a důchodci 60 Kč).  

Za čtenářské poplatky bylo za rok 2020 přijato celkem 45 017 Kč (rok 2019 částka byla 56 637,- Kč), 
za služby (kopírování) bylo přijato 626 Kč. Knihovna zároveň za kopírovací službu odvádí licenční poplatky 
DILLII, za rok 2020 poplatek činí 59,40 Kč.  
 
Za nákup knih a časopisů pro knihovnu bylo vyčerpáno za rok 2020 celkem 151 631 Kč.  

 
 
Zhodnocení vlivu epidemiologické situace na provoz knihovny v roce 2020 

Knihovna MO Pardubice III 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Počet čtenářů  928 1201 1030 924 887 730 
     z toho čtenáři do 15 let  321 509 516 347 436 344 
     z toho dospělí čtenáři  607 692 514 

 

577 

 

451 386 
Celkový počet výpůjček  35754 46196 34 491 27 401 29 362 32 760 
Stav knihovního fondu k 31. 12.  18710 18389 19 496 18 819 18 495 18 022 

Knihovna MO Pardubice III 2020 2019 2018 2017 
Sociální síť Facebook sledujících 454 402 338 248 
Sociální sít Instagram  52 0 0 0 

Knihovna MO Pardubice III  2020 rozpočet 2020 čerpání 2019 rozpočet 2019 čerpání 

Knihy tištěné 117 300 Kč 116 976,56 Kč 107 300 Kč 106 172,25 Kč 
Audioknihy 2 700 Kč 2 631,50 Kč 2 700 Kč 2 609,00 Kč 
Periodika 40 000 Kč 32 023,00 Kč 40 000 Kč 35 147,41 Kč 
Deskové hry 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 9 662,50 Kč 

Celkem 160 000 Kč 151 631 Kč 160  000 Kč 153 591,16 Kč 
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V řadě aspektů knihovna ztratila: 
- nižší výběr poplatků byl způsoben častou uzávěrou knihovny na základě protiepidemických opatření, kdy 

nebylo možné účtovat poplatky za upomínky či čtenáři nemohli zavčasu platit příspěvky za registraci, 
omezení plateb bylo i v rámci rezervací 

- nižší registrace nových čtenářů, byla velmi malá účast dětí ze ZŠ na vzdělávacích besedách a útlum akcí 
pro veřejnost, které přinášely nové čtenáře knihovny, především z řad dětí 

- menší objem výpůjček a prolongací 

Na druhou stranu získala knihovna řadu pozitiv: 
- zvýšila se efektivita práce na sociálních sítích 
- inovace webových stránek: možnost objednávek knih on-line, čtenáři se mohou nově registrovat on-line 
- nově zřízen Instagram 
- zvýšila se komunikační aktivita čtenářů přes webové stránky, e-mail či Messenger 
- navýšily se aktivity knihovny směřované do on-line prostoru 
- organizace SKIP pořádala řadu webinárů či on-line seminářů, které mohly knihovnice absolvovat 

a zvyšovat tak svoji vzdělanost a profesionalitu 
 

Rok 2020 byl velmi náročný a plný neustálých změn, které vedly knihovnice hledat inovativní procesy 
v knihovně a hledat nové směry výhodné pro čtenáře. Bylo důležité neztratit kontakt se čtenáři a udržet 
si jejich přízeň. V tomto trendu se pokračuje i v roce 2021.  
 

3.  
 

Odbor ekonomický a vnitřních věcí 
Personální obsazení: 
Miriam Šotková, vedoucí odboru a ekonom  

Úsek ekonomický: 
správa místních poplatků Petra Lemberková, Iveta Škodová a Jana Heřmanová (zkrácený úvazek),  
ekonom-pokladní Milena Rajnetová 

Úsek vnitřních věcí  
Zina Mejzlíková, spisová služba a podatelna, skartační agenda, vidimace, legalizace, Czech POINT, výkon 
agendy ztráty a nálezy. 
 

Souhrn činností odboru ekonomického a vnitřních věcí:  
▪ samostatná působnost 

− rozpočet 

− účetnictví  

− pomocný analytický přehled (PAP) 

− správa bankovních účtů 

− pokladna 

− fakturace 

− evidence a pojištění majetku 

− vedení drobných evidencí 

− zpracování poskytovaných dotací 

− zpracování darů senior klubům 

− mzdová a personální oblast 

− zpracování dotací ze státního rozpočtu 

− zajištění kulturních akcí obvodu 

− životní jubilea 

− evidence zvláštního užívání veřejného prostranství 

− vedení registru veřejných akcí na veřejném prostranství 
▪ přenesená působnost 

− správa místních poplatků – TKO, psi, užívání veřejného prostranství 

− povolení k umístění herního prostoru (hazardní hry) 

− správní poplatky  
▪ oddělení vnitřní správy 
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− administrativní úkony pro ÚMO 

− zajištění podatelny a vedení spisové služby (agenda dle zákona o archivnictví a spisové službě)  

− výkon agendy – projekt Czech POINT  

− vidimace a legalizace 

− výkon agendy ztráty a nálezy  

− další činnosti dle pokynů tajemníka ÚMO a starosty  
 

DŮLEŽITÉ AGENDY V OBLASTI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI 
 

Oblast rozpočtu a jeho aktualizace 
Součástí kompetencí odboru je příprava rozpočtu, která je vykonávána ve spolupráci s jednotlivými správci 
rozpočtových prostředků, příprava kompletních podkladů pro schválení rozpočtu, jeho změny a rozpočtová 
opatření i závěrečný účet po skončení roku. Návrh rozpočtu i závěrečný účet je předkládán k projednání 
postupně finančnímu výboru, RMO a ke schválení je předkládán ZMO. Schválený rozpočet MO pro rok 2020 
vycházel z rozpočtového výhledu MO pro roky 2019–2023, který je schválen v souladu se zákonným 
požadavkem sestavovat výhled na minimálně dva roky po roce, na který je sestavován rozpočet. V průběhu 
roku se postupně dle potřeby provádějí rozpočtová opatření, kterými se upravuje schválený rozpočet tak, 
aby aktuálně odrážel hospodaření městského obvodu a odpovídal potřebám výdajů při zajišťování úkolů 
MO. Celkem bylo provedeno pět rozpočtových změn, které obsahovaly celkem šest rozpočtových opatření. 
V souhrnu byly příjmy naplněny celkem na 107,5 %. 
Výdajová stránka rozpočtu byla vyčerpána za rok 2020 celkem ve výši 58,26 %, což představuje částku 
30.993,70 tis. Kč. Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2020 byl 24.970,10 tis. Kč. Tyto prostředky jsou již 
ve výši 14 mil. zapojeny do rozpočtu následujícího roku a zbytek bude zapojen první rozpočtovou změnou. 
 

Oblast účetnictví  
Odbor vede účetnictví MO podle platných Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky, 
příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky. 
V oblasti účetnictví jsou průběžně shromažďovány a zpracovávány účetní doklady, prováděna formální  
a věcná kontrola došlých i vystavovaných faktur, vyhotovovány účetní doklady, jejich předkontace do PC. 
Probíhají měsíční uzávěrky účetnictví, jsou zpracovávány účetní knihy a výkazy a prováděna roční účetní 
uzávěrka, inventarizační soupisy majetku a jednotlivých účtů. Veškerá účetní data jsou měsíčně 
sumarizována prostřednictvím Magistrátu města Pardubice a dále předávána ke zpracování do státního 
rozpočtu. Čtvrtletně jsou prováděny závěrky včetně všech příslušných sestav. 
V rámci probíhající reformy účetnictví ve veřejném sektoru došlo od roku 2011 k zásadní změně v podobě 
odepisování dlouhodobého majetku dle schválených odpisových plánů, v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, především pak podle ČÚS č. 708 Český účetní standard  
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Od roku 2012 dochází i ke tvorbě opravných položek k pohledávkám. 
Součástí účetnictví je závěrečná inventarizace podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
I pro tuto oblast činnosti byla vydána nová provádění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku  
a závazků, která je zaměřena především na sjednocení formálních náležitostí. Inventarizací se provádí 
zjištění skutečného stavu majetku a závazků MO, porovnání zjištěných skutečností s účetnictvím a případné 
vypořádání se se zjištěnými inventarizačními rozdíly. Předmětem inventarizace je dlouhodobý hmotný  
i nehmotný majetek, finanční majetek, nedokončené investice, zásoby, pohledávky, závazky, bankovní 
úvěry a majetek a závazky sledované v podrozvahové evidenci (zapůjčený majetek, operativní evidence 
apod.) Způsob provádění inventur je buď fyzickou inventurou, dokladovou inventurou, nebo jejich 
kombinací. Zjištění inventarizačních rozdílů provádí inventarizační komise porovnáním v inventarizačním 
sumáři dle inventurních soupisů a stavu účetnictví a je zde vyčíslen případný rozdíl. 
Hlavní inventarizační komisí jmenovanou v souladu se zákonem tajemníkem ÚMO nebyly zjištěny  
k 31. 12. 2020 žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace je předkládána při přezkoumávání hospodaření 
nezávislým auditem, který je v našem případě prováděn krajským úřadem, za předchozí účetní období. 
Od 1. 1. 2013 je na základě legislativních změn v platnosti nová povinnost schválení účetní závěrky obce 
sestavené k rozvahovému dni příslušnými orgány obce. Účetní závěrka města za rok 2019 včetně městských 
obvodů byla schválena Zastupitelstvem města Pardubice v měsíci červnu 2020. 
V rámci účetnictví, resp. jednotlivých účetních případů je též zpracováván pomocný analytický přehled, 
který nahrazuje zpracování statistických výkazů. 
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Pokladní činnost 
MO má otevřenu jednu pokladnu pro veřejnost i pro provoz úřadu. Pokladní činnost je prováděna na třech 
oddělených pokladnách. 

• Příjmová pokladna – přijímá platby v hotovosti i platební kartou za poplatky vybírané městským 
obvodem (místní poplatky – TKO, psi, veřejné prostranství), správní poplatky, uložené pokuty. 
Během roku bylo zpracováno 3.385 pokladních transakcí v příjmové pokladně. 

• Výdajová pokladna – výplata mezd, platby dalších výdajů v hotovosti dle příslušných platebních 
dokladů. V průběhu roku bylo provedeno 498 výdajových transakcí v této pokladně. 

• Pokladna cenin – kolky, stravenky, jízdenky MHD 
 

Úsek fakturace 
Jedná se o zabezpečení správného zpracování příchozích faktur (u výdajů) v rámci všech činností úřadu. 
Součástí zpracování je nejen jejich evidování v knize faktur a jejich včasná úhrada dle splatnosti jednotlivých 
faktur, ale také provádění kontroly v rámci kontroly veřejných výdajů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, která požaduje přezkušování veřejných výdajů. Systémem těchto kontrol se 
zabývá vnitřní směrnice o hospodářských operacích a systému zpracování účetnictví. V roce 2020 byly 
vystaveny faktury za vytěženou dřevní hmotu, ze stromů rostoucích mimo les a přefakturace části hodnoty 
poskytnuté stravy při zaměstnávání odsouzených. Tyto činnosti nejsou ekonomickou činností úřadu, tudíž 
jsou osvobozené od DPH. Pouze jedna faktura je vystavena v režimu DPH, a to za zveřejnění inzerce ve 
zpravodaji. V roce 2020 bylo zpracováno celkem 622 faktur přijatých, 19 faktur vydaných a 37 poukazů 
k výdaji. Provedeno bylo 1.552 výdajových příkazů ze všech spravovaných účtů. 
Od roku 2012 jsme jako součást Statutárního města Pardubice plátcem DPH, což klade větší nároky  
na zpracování faktur, zejména pak na větší pozornost při možnosti tzv. reversecharge (přenesená daňová 
povinnost). Od června roku 2017 poskytuje knihovna MO Pardubice III občanům služby (např. balení knih), 
které jsou předmětem DPH, to znamená dvojí rozúčtování tržeb na daňové i nedaňové a následně odvedení 
daně na MMP. Za loňský rok byla odvedena daň ve výši 17.485,34 Kč. 
 

Evidence majetku 
Nakládání s majetkem a jeho evidence je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou  
č. 410/2009 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní 
jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy  
a organizačními složkami. V roce 2011 došlo poprvé, dle novely zákona o účetnictví a nového účetního 
standardu o odepisování majetku, k provedení odpisů dlouhodobého hmotného majetku. 
Veškerý majetek podléhá fyzické, případně dokladové inventuře k 31. 12. daného kalendářního roku  
a následně je provedena inventarizace – porovnání s účetním stavem na majetkových a podrozvahových 
účtech. Inventarizace je předmětem závěrečného auditu prováděného Krajským úřadem. 
Soupis majetku je každoročně aktualizován pro účely pojištění, které je sjednáno hromadně za celé město 
Pardubice včetně jednotlivých městských obvodů. Aktualizovaný soupis je v průběhu měsíce února 
poskytován odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic.  
V roce 2020, z důvodu pandemických opatření nebyla svolána likvidační komise, která navrhuje radě postup 
a způsob provedení likvidace zastaralého a neupotřebitelného majetku. Pokud se epidemická situace zlepší, 
bude likvidační komise svolána v průběhu roku 2021 a tato navrhne k likvidaci veškerý neupotřebitelný 
nebo nefunkční majetek.   
 

Poskytování dotací 
MO poskytuje ze svého rozpočtu dotace z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III“ směřované především do oblastí kultury, sportu a volného času. Žádosti o dotace posuzuje 
Humanitní komise RMO, jako poradní orgán rady, podle podmínek „Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Městského obvodu“, který byl vypracován na základě požadavků novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Byla zpřísněna obsahová část žádosti a její přílohová část.  
Na základě podané žádosti posuzuje Komise pro kulturu a sport jednotlivé požadavky, splnění příslušných 
náležitostí, zařazení pořádané akce a poté navrhuje RMO, resp. ZMO (u dotací převyšujících v jednotlivých 
případech pro žadatele 50 000,- Kč) konkrétní poskytnutí a její výši ke schválení. Od roku 2012 je nová 
povinnost sledovat poskytované dotace jako veřejnou podporu v režimu deminimis. 
Odbor ekonomický po schválení dotací, vč. jejich výše jednotlivým subjektům, vyhotoví příslušné smlouvy  
o poskytnutí dotace a zajistí jejich řádné podepsání oběma smluvními stranami. Následně vyhotoví podklad 
k poukázání schválených finančních prostředků. Příjemce dotace je povinen, dle výše uvedené smlouvy, 
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využít prostředky ke konkrétním účelům, na které tuto dotaci dostal, a toto musí do stanoveného termínu 
doložit na ekonomický odbor k vyúčtování předložením příslušných dokladů. V opačném případě je 
povinnost nevyčerpanou dotaci vrátit. 

Pro rok 2020 bylo podáno a posouzeno celkem 28 žádostí o dotace od subjektů působících v našem 
městském obvodu a byla rozdělena částka ve výši 204 tis. Kč. V souvislosti s nástupem coronavirové 
epidemie a s tím souvisejících omezení, bylo 12 žádostí žadateli vzato zpět a v případě 3 vyplacených dotací 
došlo k jejich vrácení. Uskutečněné akce byly řádně vyúčtovány do 31.12.2020. 

Dary senior klubům 
Městský obvod v roce 2020 podpořil společenské aktivity třech senior klubů působících na jeho území. Dle 
schválených pravidel pro poskytování darů klubům seniorů byly poskytnuty dary ve výši 54.677,- Kč. Tato 
forma podpory je více motivační pro kluby při organizování svých akcí společenského charakteru, setkávání 
a výletů. V roce 2020 bylo fungování senior klubů poznamenáno sílící epidemií coronaviru. Kluby byly 
většinu roku zavřené, senioři se nescházeli a nepodnikali výlety. 
 

Mzdová a personální oblast 
Ekonomický odbor zpracovává veškeré záležitosti související se mzdovou agendou – výplaty zaměstnanců, 
odměny zastupitelů, veškerá pojištění, daně a odvody, s tím související hlášení, evidence a statistiky.  
V roce 2020 byly vyplaceny mzdové prostředky celkem ve výši 7.530,1 tis. Kč, ostatní osobní výdaje činily 
890,5 tis. Kč a jako náhrada v době nemoci (prvních 14 dní) bylo vyplaceno 89,7 tis. Kč. Odměny členů 
zastupitelstva a členů komisí a výborů představovaly v loňském roce výdaje ve výši 1.710,6 tis. Kč.   
Celkové náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené městským obvodem v roce 2020 činily 
2.984,2 tis. Kč. Povinné pojistné na úrazové pojištění pak bylo ve výši 31,9 tis. Kč.  
V roce 2020 nebyla v běhu žádná dohoda s úřadem práce o veřejně prospěšných pracích.  
 

Zpracování dotací ze státního rozpočtu 
MO je příjemcem příslušných dotací ze státního rozpočtu, a s tím je spojena i podrobnější evidence těchto 
prostředků.  
V roce 2020 byla přijata pouze dotace na zajištění voleb do Zastupitelstev krajů. Dotace je přísně 
zúčtovatelná a poskytnuta po řádném vyúčtování. Veškeré takto přijaté prostředky a uskutečněné 
související výdaje musí být vykazovány s příslušným účelovým znakem, čerpání těchto výdajů je předmětem 
přezkoumávání hospodaření krajským úřadem. 
V prosinci byla přijata záloha na dotaci na zajištění voleb do Zastupitelstev krajů ve výši 478,9 tis. Kč. 
Veškeré uskutečněné výdaje budou plně pokryty až dle finálního vyúčtování, a to ve finančním vypořádání 
za rok 2020.  
 

Zajištění kulturních akcí obvodu 
Ekonomický odbor zajišťuje organizaci jednotlivých kulturních akcí MO tak, jak jsou podrobně projednávány 
Komisí pro kulturu a sport a schváleny radou MO.  
Pro rok 2020 byly schváleny akce: Masopustní tancovačka, Dopravní soutěž pro děti, Slet čarodějnic, Den 
matek-koncert Josefa Sochora, Den dětí, Opékání buřtů na Dubině a Na Drážce, Studánecké posvícené, 
Vítání podzimu, Duchové a strašidla ve Studánce, Vánoční zpívání, Letní kino, PC pro seniory a Farmářské 
trhy. S ohledem na epidemickou situaci se v roce 2020 uskutečnily pouze tři akce (masopustní tancovačka, 
opékání buřtů 5x, Studánecké posvícení). Farmářské trhy se konaly výhradně podle platných 
epidemiologických omezení.  
 

Evidence veřejných akcí  
Oznamovací povinnost při pořádání veřejných akcí mimo uzavřené prostory staveb vyplývá z obecně 
závazné vyhlášky města č. 13/2006, o veřejném pořádku. 
Akce spojené s produkcí živé či reprodukované hudby a ohňostrojů či světelných a laserových show je 
zakázáno provozovat v době od 22 do 6 hod., pokud není v obecně závazné vyhlášce uvedeno jinak.  
V roce 2020 bylo oznámeno a povoleno 10 akcí pořádaných mimo uzavřené prostory objektů.  
Povolování akcí konaných na veřejném prostranství přísluší odboru dopravy a životního prostředí.  
Informace o konání akcí, včetně akcí spojených s noční produkcí, se evidují/zadávají na internetový 
informační portál ISZ (integrovaných záchranných složek). 
Konání kulturních akcí na veřejném prostranství bylo opět dotčeno vládními nařízeními a opatřeními proti 
šíření coronaviru.  
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Životní jubilea 
Městský obvod pamatuje i na své starší spoluobčany a k jejich životním jubileím předává dárek v podobě 
knihy o našem městě. Gratulace probíhá k jejich kulatému jubileu od 80. roku výše a od sta let pak každý 
rok. V roce 2020 bylo popřáno 274 občanům MO. 

 
DŮLEŽITÉ AGENDY V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI 

OBLAST MÍSTNÍCH POPLATKŮ 

Vybírání místních poplatků se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, kde 
jsou taxativně vyjmenované poplatky, které má možnost vybírat obec. Výši místních poplatků stanovuje dle 
tohoto zákona obec v obecně závazné vyhlášce (toto je výkon samostatné působnosti obce). Samotná 
správa místních poplatků je výkonem přenesené působnosti, kterou obecní úřady vykonávají jako státní 
správu. Jelikož v souladu se zákonem o obcích a se Statutem města Pardubic vykonává úřad městského 
obvodu činnosti státní správy svěřené orgánům obcí, činnost správy poplatků tedy vykonává i ÚMO 
Pardubice III.  

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů na území města Pardubic  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad) je stanoven zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. 
v platném znění a na území statutárního města Pardubic je upraven pro rok 2020 „Obecně závaznou 
vyhláškou č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020“. Sazba 
poplatku byla v roce 2020 stanovena na částku 650,-Kč a zároveň byl posunut termín splatnosti poplatku na 
30.6. (z důvodu opatření kvůli coronaviru). 

Poplatek za komunální odpad 
Počet  

v roce 2020 
Počet  

v roce 2019 
Počet  

v roce 2018 

CELKEM poplatníků 15.644 15.793 16.215 

- z toho uhradilo  14.558 14.806 15.149 

- osvobozeno dle vyhlášky 368 350 320 

- počet žádostí o vrácení přeplatku 75 106 114 

- změna trvalého pobytu + úmrtí (vyřazení) 1.195 1.251 1.361 

- výzva k úhradě + platební výměry 589 699 736 

- veřejná vyhláška 9 9 12 

- nařízení exekuce 40 34 35 

- dotazy soudu – pozůstalost 80 75 77 

Na poplatku vybráno k 31.12. 8.694.323,87 6.891.706,40 Kč 6.889.318,20 Kč 

 
Výběr poplatku v roce 2020 oproti celkovému počtu poplatníků stoupl, a to mimo jiné i z důvodu zvýšení 
ročního poplatku na 650,- Kč za poplatníka. Místní poplatek za komunální odpad a pohledávky na něm jsou 
v průběhu roku vymáhány podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
Jednotlivými kroky vymáhání je zajištěno, aby nedošlo k promlčení nejstarších dluhů. V pravidelných 
intervalech jsou obesílány banky, zdravotní pojišťovny, ÚP a ČSSZ výzvami k součinnosti. Na základě 
zaslaných výsledků této součinnosti je u vhodných pohledávek přistoupeno k daňové exekuci. U vybraných 
případů, kde je pohledávka ve vyšší částce, je také předáván návrh na nařízení exekuce exekutorskému 
úřadu v Pardubicích (Mgr. Petr Pelikán) tak, aby byl brán zřetel na § 175, odst. 2) zákona č. 280/2009 Sb. 
Tento exekutorský úřad dále postupuje podle svých právních předpisů a velká část pohledávek byla již 
exekučními příkazy vymožena.  

Výběry místních poplatků za komunální odpad se podle zákona č. 565/1990 Sb. a Obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Pardubic v platném znění také týkají vlastníků bytu, rodinného domu nebo stavby 
určené k individuální rekreaci (dále jen nemovitost), ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba.  Jedná se o roční nárůst cca 40 poplatníků, kterým postupně správce poplatku zasílá výzvy 
k úhradě poplatku za komunální odpad. Od poplatku je osvobozena pouze nemovitost, kde mají všichni 
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vlastníci trvalý pobyt na území města Pardubic, nebo je v nemovitosti hlášena k trvalému pobytu alespoň 
jedna osoba. Aktualizace evidence těchto vlastníků nemovitostí jako poplatníků probíhá jedenkrát za rok na 
základě informací z OIT MmP. 
 

Místní poplatek ze psů 
Poplatek ze psů platí držitel psa v místě příslušnému úřadu dle svého trvalého pobytu. Poplatek se platí  
ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je ze zákona osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné osoby podle zákona upravujícího sociální služby, 
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti).  
V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Pardubice, o místním poplatku ze psů, je  
od poplatku též osvobozen držitel psa, který si odebral psa z útulku pro psy, na jehož náklady přispívá 
statutární město Pardubice, a to na dobu od vzniku poplatkové povinnosti do konce následujícího 
kalendářního roku. Dále též Městská policie Pardubice nebo Police ČR, člen Svazu záchranných brigád 
kynologů, člen jednotky psovodů dobrovolných hasičů a osoba (organizace) provádějící canisterapii. 
Poplatek ze psů platí držitel dle zákona obci (v našem případě MO) příslušné podle místa trvalého pobytu  
(u cizinců podle místa hlášeného pobytu) nebo sídla (u právnických osob). Při změně místa 
trvalého/nahlášeného pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Každou změnu, mající vliv na výši 
místního poplatku, má povinnost poplatník oznámit do 15 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala. 
  

Poplatky ze psů 
Počet  

v roce 2020 
Počet  

v roce 2019 
Počet 

v roce 2018 

CELKEM poplatníků 1127 1171 1178 

- z toho uhradilo  995 1011 1014 

- odhlášky psů 77 113 104 

- žádost o vrácení přeplatku  12 21 29 

- rozhodnutí o osvobození - - - 

- výzva k úhradě + platební příkazy 37 54 60 

- splátkový kalendář - - - 

Na poplatku vybráno k 31.12. 454.985,- Kč 482.155,- Kč 469.127,- Kč 

Všechny pohledávky na tomto poplatku jsou po splatnosti a správkyně poplatku dále provádí vymáhání 
nedoplatků (zasílání vyrozumění o nedoplatku, vyměření platebním výměrem, vymáhání formou exekuce). 
Pohledávky na poplatku ze psů poklesly o 10 tis. K nárůstu pohledávek dochází především u těch 
poplatníků, kteří mají poplatek stanoven v roční výši 1200,- Kč a jsou dlouhodobými neplatiči.  Jsou 
podnikány kroky k řádnému vymáhání pohledávek po splatnosti – průběžné obesílání bank, zdravotních 
pojišťoven a ČSSZ výzvami k součinnosti pro zjištění řešení vymožení pohledávek formou exekuce. 
O vrácení přeplatku si v roce 2020 zažádali ti poplatníci, kteří v průběhu roku odhlásili psa z evidence 
z důvodu jeho úhynu, předání jinému majiteli nebo z důvodu změny svého trvalého pobytu. 
 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se 
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných 
na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek 
neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa 
nepodléhají osoby zdravotně postižené.  
V rámci tohoto místního poplatku je dále prováděn výběr na tržních místech, která jsou v našem městském 
obvodu provozována dvě. První na Dubině o kapacitě 13 prodejních míst a druhé v ulici Na Drážce  
u nákupního centra Galanta o kapacitě 15 prodejních míst. Výběr místního poplatku provádí správce přímo 
na tržních místech v průběhu prodeje. Každý den zaměstnanec ÚMO navštíví tržiště a od prodejců vybere 
dle zabraných metrů a dle prodávaného sortimentu místní poplatek. Po zaplacení prodejce obdrží doklad  
o zaplacení poplatku. 
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Výše místního poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 9/2010 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Prodej vlastních výpěstků zahrádkářů a samostatně hospodařících zemědělců či 
rolníků je zpoplatněn 20,- Kč/m2/den a ostatní prodej (tj. prodej spotřebního zboží či např. jižního ovoce  
a zeleniny od dodavatelů) je zpoplatněn 40,- Kč/m2/den. 

Poplatky 
Počet  

v roce 2020 
Počet  

v roce 2019 
Počet  

v roce 2018 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 99 92 93 

Poplatek za tržní místo – počet poplatníků 32 344 494 

Na poplatku vybráno k 31.12. 613.729,- Kč 478.788,- Kč 484.290,- Kč 

Z důvodu mimořádných událostí byl místní poplatek za užívání veřejného prostranství – za tržní místo na 
období od 14.3.2020 do 31.10.2020 rozhodnutím prominut. Z tohoto důvodu došlo k meziročnímu poklesu 
poplatníků na tomto poplatku a současně i k poklesu výběru poplatku 

Poplatky za povolení herního prostoru – provozování koncových zařízení technické hry 
Od 1. 1. 2017 je v rámci povolovacího řízení postupováno podle zákona č. 180/2016 Sb. o hazardních hrách. 
V rámci povolovacího řízení je úřad oprávněným orgánem k povolení umístění herního prostoru. S účinností 
od 1. 1. 2017 přešla kontrolní činnost a dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem  
na ministerstvo financí a celní úřady. Proto v roce 2020 nebyly vykonány naším úřadem žádné pravidelné 
kontrolní akce. 
Rozhodnutí vydaná od 1. 1. 2018 jsou vydaná v souladu se zákonem 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Úřad 
městského obvodu vydává povolení k umístění herního prostoru.  V roce 2020 bylo vydáno 5 rozhodnutí 
povolení herního prostoru. K 31. 12. 2020 bylo povoleno 64 koncových zařízení v jedné herně a jednom 
casinu. Na správních poplatcích bylo k 31. 12. 2020 vybráno 14.000, - Kč. 

Správní poplatek 
Ostatní správní poplatky vybírané naším městským obvodem za jednotlivé úkony jsou krom již zmíněného 
správního poplatku za povolení k umístění herního prostoru či za změnu povolení k umístění herního 
prostoru (viz výše – 14 tis. Kč), správní poplatky za povolení záboru veřejného prostranství, správní poplatky 
za vidimaci, legalizaci a Czechpoint a tyto byly vybrány v roce 2020 v celkové výši 94,4 tis. Kč.  
 

Přehled vývoje pohledávek 

 
Vývoj pohledávek našeho městského obvodu za poplatníky vykazuje meziroční nárůst o částku 75 tis. Kč. 

Pohledávky vzniklé z agendy přestupků do roku 2020 jsou ve výši 260 tis. Kč. Zde došlo k meziročnímu 
nárůstu o 24 tis. Kč. V přestupkové agendě došlo ke zvýšení počtu případů s udělenými sankcemi  
ve vysoké výši. Stále se podnikají kroky k vymožení jednotlivých pokut z přestupků, vč. exekučních (vydáno 
celkem 11 exekučních příkazů). 

Pohledávky u poplatku ze psů v roce 2020 poklesly o 10 tis. Kč, na celkovou částku 40 tis. Kč. Všem 
dlužníkům jsou zasílány výzvy k úhradě a dále poplatek vyměřen platebním výměrem. Dále jsou podnikány 
kroky k řádnému vymáhání pohledávek po splatnosti. Byl vydán 1 exekuční příkaz. 

Pohledávka na místních poplatcích za užívání veřejného prostranství (pouze za zábor v dopravě) ve výši 
7.475,00 Kč je pouze za jeden subjekt. Jedná se o pohledávku z roku 2011 a je již vymáhána prostřednictvím 

Název pohledávky 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

pokuty - přestupky 260 269 236 325 211 768 161 770 92 350  110 850  74 350  

MP ze psů 39 927 50 210 66 568 90 671 68 390  71 341  60 087  

MP-VP-zábor v dop. 7 475 7 475 7 475 7 475 9 475  9 475  9 475  

MP-VP-tržnice -2 240       

MP-VP–vyhr. park. 0 0 0 0 0  0  0  

MP za TKO 1 264 208 1 202 998 1 271 499 1 431 114 1 673 961  2 110.986  1 940 773   

         

POHLEDÁVKA 
CELKEM 

1 569 639 1 497 008 1 557 310 1 694 029 1 844 176  2 302 652  2 084 685  
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exekutorského úřadu.  

Pohledávky u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů (dále TKO) jsou již po době splatnosti a jsou průběžně vymáhány. 
Poplatek je splatný vždy do 30. 4. daného roku, pro rok 2020 byla jeho splatnost prodloužena do 30.6.  
K 31. 12. 2020 zůstávají na tomto poplatku pohledávky v celkové výši 1.264 tis. Kč, to znamená meziroční 
nárust o částku 61 tis. Kč. Navýšení pohledávky souvisí se zvýšením částky na jednotlivce, jelikož v průběhu 
roku 2020 bylo vymoženo více než v letech předchozích a počet dlužníků je přibližně stejný. Bylo vydáno 
celkem 40 exekučních příkazů a 7 přihlášek do insolvenčního řízení.  
 

ÚSEK VNITŘNÍCH VĚCÍ 
 

Spisová služba 
Podatelna, spadající pod odbor ekonomický a vnitřních věcí, provádí příjem a odesílání pošty, provoz 
elektronické podatelny a datových schránek, vede stanovenou evidenci našich i cizích veřejných vyhlášek  
a zajišťuje spisovou a skartační službu podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  
a vyhlášky č. 259/2013 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Zajišťuje odbornou správu dokumentů, 
která zahrnuje příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, 
podepisování, odesílání, ukládání a na to navazující závěrečný proces vyřazování ve skartačním řízení. 
Skartační řízení se provádí u všech dokumentů, kterým uplynula skartační lhůta a u úředních razítek 
vyřazených z evidence na základě spisového a skartačního řádu po schválení příslušným Státním okresním 
archivem v Pardubicích. 
V roce 2020 úřad prováděl elektronická předávání archiválií a elektronické převody vyřazených dokumentů  
a spisů, následně pak jejich zničení, dálkovým přístupem prostřednictvím národního archivního portálu. 
Národní archiv slouží k ukládání všech archiválií v digitální podobě a je zatím jediným digitálním archivem 
v ČR. V současné době probíhá výstavba nové budovy Národního archivu v Praze 4 - Chodov. V roce 2021 
(cca od měsíce února) bude nasazena a používána nová verze portálu Národního archivu. 
 

Vidimace a legalizace 
V rámci přenesené působnosti se provádí vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů)  
na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a rovněž vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování 
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.    
Dne 6. 11. 2019 vyšel nový zákon č. 279/2019 Sb., který mění některé zákony na úseku vnitřní správy, a to i 
zákon o ověřování, a vyhláška č. 280/2019 Sb., která mění vyhlášku č. 36/2006 Sb., s účinností  
od 21. 11. 2019. Hlavním cílem novely vyhlášky bylo zajistit jednotný výkon agendy a sjednotit nezbytné 
postupy jednotlivých úřadů provádějících ověřování, zejména právně zakotvit podrobnosti o technickém 
způsobu vedení ověřovacích knih a způsobu provádění oprav v ověřovacích doložkách. Změny se týkají 
ustanovení o postupu vidimace listiny, která je výstupem z automatizované autorizované konverze 
dokumentů, způsobu vyznačení ověřovací doložky na listině, způsobu provádění oprav v ověřovací doložce, 
ale také vzoru úvodního listu ověřovací knihy, vzoru listu podpisových vzorů či vzoru tiskopisu ověřovací 
knihy. Díky této novele je možné na úřadech provádět vidimaci dokumentů opatřené suchým razítkem, 
suchou pečetí i plastickým textem, takže žadatelé nebudou muset s těmito listinami docházet pouze 
k notářům. K provedení úkonu legalizace mohou žadatelé kromě občanského průkazu a cestovního pasu 
předkládat i řidičský průkaz. 

Czech POINT 
Úsek dále zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy Czech POINT a v jeho rámci provádí pořizování 
ověřených výpisů z informačních systémů a rejstříků, zprostředkovanou identifikaci osoby, autorizované 
konverze dokumentů podle platných právních předpisů (v rozsahu upraveném zvláštními zákony) a vede 
jejich evidenci.   
V roce 2019 přibyla služba „povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)“, kdy žadatel získá možnost 
přijímat poštovní datové zprávy od jiného soukromoprávního odesílatele – fyzické osoby, podnikající fyzické 
osoby, právnické osoby. Pokud si žadatel přeje mít možnost takové zprávy odesílat, může si tuto službu 
aktivovat v prostředí uživatelského portálu datových schránek. Funguje i další služba „zrušení možnosti 
příjmu poštovních datových zpráv (PDZ“). Výsledkem žádosti je zrušení dříve nastavené možnosti tyto 
zprávy přijímat. 
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Od 1.1.2020 ČSSZ zahájila provoz eNeschopenek. V této souvislosti občané, zejména lékaři, mohou požádat 
na kontaktním místě Czech POINTU o zajištění přístupu do tohoto systému. K jeho provedení musí žadatel 
doložit identifikační kód, který získá na stránkách www.eidentita.cz. Data se poskytují Správě základních 
registrů, a to jednorázově. 
Od 8. 12. 2020 existuje třetí varianta k přihlášení se k Informačnímu systému datových schránek  
pod názvem „Mobilní klíč eGovernmentu“, a to přímo z mobilní aplikace. Po aktivování této služby je 
následně možné plnohodnotně využívat přístup k online službám. 
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, která zavádí možnost odeslat výstup zprostředkované identifikace do datové schránky povinné 
osoby. U tohoto úkonu se provádí konverze výstupu do elektronické podoby, za kterou se hradí správní 
poplatek dle sazebníku. 
Systém Czech POINT poskytuje rozhraní CzechPOINT@office, které je určeno pro orgány veřejné moci, tedy 
i pro náš úřad. Každý orgán veřejné moci s platnou působností může v Registru práv a povinností využít 
formuláře pro určení svého lokálního administrátora. Ten následně zřídí účty uživatelům subjektu a přidělí 
jim potřebné role pro přístup do CzechPOINT@office. Prostřednictvím CzechPOINT@office se provádí 
vlastní výkon samotného úřadu, např. pro potřeby komunikace prostřednictvím datových schránek, 
autorizovanou konverzi z moci úřední, dále vyhotovuje výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, 
obchodní rejstřík, výpisy ze základních registrů (na úseku OEVV z důvodu vymáhání pohledávek a exekucí)  
a na úseku ODŽP (z důvodu ověření údajů účastníka řízení). Tato část byla rozšířena o služby „ověřování 
listin a podpisů“ a „evidence obyvatel a cizinců“, kde se využívají údaje ze systému ROB/AISEO/AISC, 
zejména na úseku SST (volby do zastupitelstev obcí) a OEVV (vymáhání pohledávek, exekuce, ověřování 
podpisů) a službu „přestupky“ (ODŽP – k ověření údajů osob v řízení o přestupcích). Údaje může úřad využít 
výhradně v souladu s platným zákonným zmocněním na základě zvolené agendy a činnostní role. 
 

Přehled úkonů za rok 2020 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Podatelna – přijatá pošta (ČP, elek., osobně) 1485 1 692 1 844 1 833 1 737 2 929 

Podatelna – odesl. pošta (ČP, elek., osobně) 1987 1 546 1 447 1 792 2 258 2 138 

z toho: obyčejně (psaní prostř. ČP) 737 798 1 096 1271 1 702 1 470 

Datové zprávy: přijaté 1688 1 521 1 267 1 340 1 422 1 027 

Datové zprávy: odeslané 1250 1 106 689 706 973 653 

Výpis z rejstříku trestů 30 75 60 62 83 88 

Výpis z katastru nemovitostí 5 13 4 18 26 20 

Výpis ze živnostenského rejstříku 0 3 1 4 2 14 

Výpis z veřejného rejstříku 11 14 5 17 14 24 

Výpis z bodového hodnocení řidiče 4 5 2 1 0 3 

Registr účastníků provozu MA ISOH 0 0 0 0 0 0 

Žádost o zřízení datové schránky (FO) 5 1 2 0 2 0 

Žádost o znepl. a vydání nové dat. schránky 0 0 2 1 4 3 

Insolvenční rejstřík 0 0 0 0 0 0 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů ISVZ 3 6 4 6 6 8 

Veřejné vyhlášky EIA 5 5 3 6 9 30 

Autorizovaná konverze 134 126 98 138 66 82 

Základní registry 64 256 146 181 72 10 

Zprostředkovaná identifikace 0 5 1 0 - - 

Přestupky 41 34 - - - - 

Vidimace (ověření listin) 185 237 174 202 218 282 

Legalizace (ověření podpisů) 1555 1 442 1 668 1 163 780 965 

Ověřování celkem 1740 1 679 1 842 1 365 998 1 247 
 

V porovnání s rokem 2019 je patrný úbytek přijaté pošty (-207); u odesílání obyčejných psaní 
prostřednictvím České pošty (-61). Naopak došlo k nárustu u odesílané pošty (+441). U přijímání a odesílání 
pošty prostřednictvím datových schránek došlo k mírnému nárůstu (+311); přijaté datové zprávy (+167)  
a odeslané datové zprávy (+144).   

http://www.eidentita.cz/


ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III ZA ROK 2020                                                                        18/ 38 

V agendě Czech Pointu došlo k celkovému snížení (-241,) především v následujících agendách: výpis 
z rejstříku trestů (-45), výpis z katastru nemovitostí (-8), zprostředkovaná identifikace (-5) a výpis 
ze základních registrů (-192). K úbytku výpisů ze základních registrů došlo na úseku ODŽP, kde se v rámci 
agendy přestupků provádí nyní ověřování údajů na internetovém portálu Magistrátu města Pardubice 
„ROB“. K mírnému navýšení došlo u autorizovaná konverze (+ 8) a u agendy přestupky (+7). V roce 2020 
bylo vydáno méně výpisů i v důsledku pandemie koronaviru.  
Celkově v republice s ohledem na pandemii naopak vzrostly počty vydaných výpisů prostřednictvím Portálu 
občana (Czech POINT@home). V roce 2021 se bude rozšiřovat nabídka elektronických prostředků v nabídce 
NIA (Autentizační služby Jednotného identitního prostoru – JIP/KAAS). Počátkem roku 2021 se předpokládá 
zavedení tzv. bankovní identity, tzn., že bude možné k přihlášení cestou NIA využít způsoby, kterými se 
dosud uživatelé přihlašují k elektronickému bankovnictví.  
U ověřování došlo celkově k navýšení úkonů (+61), ke kterému došlo povýšením úkonů legalizace (+113); 
vidimace došlo ke snížení (-52). S ohledem na zvýšený počet ověřování a na základě doporučení 
nadřízeného orgánu používá úřad program „Legalizace a vidimace“ od firmy Triáda Praha, který s sebou 
přinesl zkvalitnění poskytované služby a zároveň umožňuje automatickou kontrolu platnosti předložených 
dokladů (občanských průkazů, cestovních pasů) přes základní registry.  
 

Ztráty a nálezy 
V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, vede úřad evidenci Ztrát 
a nálezů. Problematiku nálezů a ztrát upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ustanovení § 1045 -  
§ 1065. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li 
vlastník znám, je nálezce povinen nález oznámit obci (zpravidla do tří dnů od nálezu), na jejímž území 
k nálezu došlo. Pokud se úřadu přihlásí vlastník věci, je vyzván k prokázání totožnosti 
a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle Občanského 
zákoníku povinen nahradit náklady, které vznikly v souvislosti s jejím opatrováním. S nálezci je sepsán 
protokol o odevzdané věci. Věci mohou být na úřad také předávány anonymně. Nepřihlásí-li se vlastník  
do tří let od jejího vyhlášení, připadá věc do vlastnictví nálezce či městskému obvodu. Nalezené doklady 
(občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy aj.) se předávají příslušným orgánům státní správy, které 
je vydaly a které zajišťují příslušnou agendu. Kreditní a platební karty, zdravotní karty atd., 
u kterých se nedá majitel zjistit, se odevzdávají příslušné instituci – vlastníkovi. Za rok 2020 bylo odevzdáno 
na úřad 16 nálezů, z nichž 4 byly vydány vlastníkům.  

4. 
Odbor dopravy a životního prostředí 

 

Personální obsazení:  

Ing. Lenka Vacinová  -  vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, investice a rozvoj obvodu  

Ing. Monika Šimůnková -  doprava a komunikace 

Ing. Kateřina Kozáková -  životní prostředí, dětská hřiště a venkovní mobiliář 

Ing. Blanka Valentová -  veřejná zeleň 

Alena Zárubová  -  úsek přestupků, dětská hřiště a venkovní mobiliář do 31. 1. 2020 

Pavla Šmahelová  -  úsek přestupků od 1. 4. 2020 

Miluše Pětioká  -  vedení a organizace pracovní skupiny ÚMO – dohoda o provedení práce 
 

Julius Sivák -  člen pracovní skupiny 
Petr Kozák -  člen pracovní skupiny 
Ludevít Lány -  člen pracovní skupiny 
Roman Pilař  -  člen pracovní skupiny 
Jaroslav Petrus  -  člen pracovní skupiny 
 

Rozsah výkonu státní správy zajišťované v roce 2020 (přenesená působnost) 
 

1. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:  

• Vydávání rozhodnutí dle ustanovení § 8 odst. 1 tohoto zákona na základě podaných žádostí o 
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 
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• Vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 8 odst. 6 tohoto zákona, tj. povolení kácení dřevin 
pro účely stavebních záměrů povolovaných v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí; 

• provádění ústních jednání spojených s ohledáním dřevin na místě jejich stanoviště; 

• informování občanských sdružení o zamýšlených zásazích, které mohou mít vliv na ochranu přírody; 

• Dle § 9 odst. 2 vedení přehledu pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu 
(databáze obsahuje katastrální území, číslo pozemkové parcely a předběžný rozsah a obsah výsadby); 

• Vyjadřování se ke stavebním záměrům jako dotčený orgán státní správy dle tohoto zákona (ochrana 
zájmů chráněných tímto zákonem). 

• zpracování přehledu veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své 
územní působnosti dle ustanovení § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění (vykonává jako přenesenou působnost dle ustanovení § 76 odst.1 b). 

2. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: 

• Ve věcech místních komunikací na území městského obvodu příslušející obecním úřadům 
(„jedničkovým obcím“) s výjimkami určenými obecně závaznou vyhlášky města Pardubice, kterou se 
vydává Statut města Pardubic.  

• Ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací na území městského obvodu v rozsahu 
příslušejícím obecním úřadům obcí s rozšířenou působností („trojkové obce“) v mezích obecně 
závazné vyhlášky města Pardubice, kterou se vydává Statut města Pardubic; 

• Vyjadřování se ke stavebním záměrům jako dotčený orgán státní správy v rozsahu svěřené přenesené 
působnosti. 

3. Podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – výkon přenesené 
působnosti svěřené obecním úřadům a podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
projednával přestupky v rozsahu svěřeném obecním úřadům („jedničkovým obcím“). 

 

Odbor je příslušný k vydávání:  

1. Povolení zvláštního užívání místních komunikací, mezi které patří především:  

• provádění stavebních prací, 

• umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužící k údržbě nebo opravám těchto 
komunikací, 

• zřizování vyhrazeného parkování, 

• umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním 
pozemku nebo na něm, mimo mostní objekty, 

• umístění a provozování reklamních zařízení, 

• zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, 

• pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla 
být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, 

• umístění a provozování reklamního zařízení.  

2. Povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci nebo úpravě takového připojení či jeho 
zrušení. 

3. Řešení správního řízení dle ustanovení § 19c zákona o pozemních komunikacích, a to ukládání povinností 
odstranění vraku jeho provozovateli.  

4. Řešení a projednávání přestupků svěřeným městským obvodům dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a obecně závaznou vyhláškou, kterou se vydává statut města Pardubic.  

5. Povolení připojení pozemní komunikace k místní komunikaci nebo úpravě takového připojení či jeho 
zrušení. 

6. Povolení uzavírek místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, popř. nařízení 
objížďky. 

7. Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci. 

8. Povolení ke kácení dřevin dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

9. Vedení přehledu pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu dle ustanovení § 9 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
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10. Vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., tj. povolení kácení 
dřevin pro účely stavebních záměrů povolovaných v územním řízení, v územním řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a 
stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.  

11. Vedení seznamu pozemků určených k náhradní výsadbě dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

12. Vedení seznamu veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní 
působnosti dle ustanovení § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

13. Odbor zajišťoval výkon státního dozoru na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích – prováděl kontrolu plnění povinností uživatelů pozemních komunikací.  

14. Odbor se vyjadřoval k projektovým dokumentacím jako dotčený orgán státní správy na úseku výkonu 
státní správy dle zákona č. 13/1997 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. 

15. Řízení o přestupcích příslušející městskému obvodu byla procesně řešena dle zákona č. 250/2016 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jedná se o přestupky vymezené zákonem č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích a dalšími souvisejícími právními předpisy a svěřené obecním úřadům 
(jedničkovým obcím).  

16. Řešení přestupků dle ustanovení § 66d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  
 

ÚSEK PŘESTUPKŮ 
 

Úseku přestupků přísluší výkon přenesené působnosti svěřené obecním úřadům (tzv. „jedničkovým obcím“) 
dle zákona č. 250/2016, zákona č. 251/2016 a dalších zvláštních právních předpisů. Dále k řešení přestupků 
dle ustanovení § 66d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 

Přestupky 
Do roku 2020 se z předchozího roku 2019 přesouvalo celkem 32 nedořešených přestupků. Jednalo se 
hlavně o přestupky, kde se čekalo na nabytí právní moci, přestupky, které lze projednat jen se souhlasem 
osoby přímo postižené spácháním přestupku, kde je zákonem stanovená delší lhůta k podání souhlasu a 
dále přestupky, které čekaly na ústní projednání. Vzhledem k předání agendy novému zaměstnanci 
přestupků a situaci ohledně Covid-19 byly tyto přestupky vyřešeny postupně během celého roku. 
Během roku 2020 došlo k našemu úřadu celkem 144 dalších přestupků v oblasti majetku, občanského 
soužití, veřejného pořádku a pořádku v samosprávě. Ve většině případů se jednalo o přestupky mezi 
osobami blízkými, tj. přestupky, které je možné projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené 
spácháním přestupku. Tato pak musí podat souhlas ve stanovené lhůtě. V případě nepodání souhlasu je 
nucen správní orgán daný přestupek odložit. Přestupky, které se řeší z úřední povinnosti, byly řešeny 
příkazy na místě, v příkazním či případně ve správním řízení a některé přestupky byly postoupeny pro 
věcnou či místní nepříslušnost.  

Způsob řešení přestupků: 

- postoupeno dle § 12 správního řádu 16 
- řešeno blokovou pokutou, příkazem na místě 11 
- řešeno v příkazním řízení 19 
- řešeno ve správním řízení 5 
- zastavených správních řízení                            3 
- odložení dle § 76 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich                                                                                        92 

 

Celkem do roku 2021 přechází 32 přestupků, u kterých se čeká na nabytí právní moci, či podání souhlasu 
k projednání osobou přímo postiženou spácháním přestupku, dále se jedná o přestupky spáchané 
neznámým pachatelem, u kterých je správní orgán nucen čekat 60 dní, zda se ztotožní pachatel. V opačném 
případě jsou tyto přestupky odloženy. 

Rozdělení přestupků za rok 2020: 

přestupky proti občanskému soužití přestupky proti majetku 

osoby přes 18 let: 117 případů osoby přes 18 let: 19 případů 

osoby do 18 let: 0 případů osoby do 18 let: 1 případ 
přestupky proti veřejnému pořádku ostatní přestupky dle zák. č. 251/2016 Sb. 

osoby přes 18 let: 8 případů osoby přes 18 let: 30 případů 
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osoby do 18 let: 0 případů osoby do 18 let: 0 případů 
 

Během roku 2020 dále vyřizoval úsek přestupků 68 žádostí orgánů činných v trestním řízení, soudů,  
a dalších orgánů. Tyto žádosti byly zaměřeny na podání zprávy o občanech, proti kterým bylo vedeno 
trestní řízení, správní řízení na úseku zbraní a střeliva, bezpečnostních prověrek apod. 
 

Správní řízení 
V průběhu roku 2020 nebylo vedeno žádné řízení o přestupcích ve smyslu ust. § 66d zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Evidence výpisů Czech point – opis z evidence rejstříků přestupků 
Součástí přestupkové agendy je vkládat pravomocná rozhodnutí do rejstříku přestupků v Czech point a při 
každém přestupku spáchaném po datu účinnosti tohoto zákona je správní orgán povinen nahlédnout do 
evidence rejstříků přestupů z důvodů recidivy. 
Během účinnosti tohoto zákona správní orgán za rok 2020 vložil do evidence přestupků všechna 
pravomocná rozhodnutí včetně příkazů na místě, u kterých je tato povinnost uložena. Dále z důvodu 
povinnosti zákonem nahlížet do registru přestupků za účelem zjištění recidivy, nahlížel do této evidence ve 
většině řešených přestupků.  
 

Rozsah výkonu samostatné působnosti zajišťované v roce 2020 
 

Rozsah samostatné působnosti je vykonáván v rozsahu Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se 
vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 (účinnost od 1. ledna 2020).  
 

Na úseku životního prostředí  

• zpracovával podklady pro jednání rady MO ve věcech vyjádření městského obvodu k investičním 
záměrům na jeho území; 

• vyjadřoval se k návrhům investičních záměrů třetích osob, městského obvodu a města Pardubice  
na jeho území; 

• podílel se na veřejných zakázkách realizovaných městem Pardubice (např. Analýza veřejné zeleně, …); 

• kontroloval zásahy při zvláštním užívání veřejného prostranství do veřejné zeleně a dřevin,  

• zajišťoval údržbu veřejné zeleně (seč trávníků, zahradnické práce, péče o keře, keřové skupiny, 
zapojené porosty a stromy) na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na pozemcích 
v majetku města Pardubice; 

• podával žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na plochách zařazených do pasportu 
veřejné zeleně, před podáním žádosti si vyžádal stanovisko odboru majetku a investic Magistrátu 
města Pardubic; 

• podával žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les na plochách 
zařazených do pasportu veřejné zeleně; před podáním žádosti si vyžádal souhlas odboru majetku a 
investic Magistrátu města Pardubic (jelikož samostatná působnost v oblasti podání závazného 
stanoviska není předána městským obvodům); 

• vykonával kontrolu ploch stromů určených inventarizací stromů, které jsou vzrostlé na plochách 
zařazených v pasportu veřejné zeleně na pozemcích v majetku Statutárního města Pardubice; 

• zajišťoval údržbu a péči o stromy na základě uzavřeného smluvního vztahu, které jsou vzrostlé  
na plochách zařazených v pasportu veřejné zeleně na pozemcích v majetku Statutárního města 
Pardubice (řezy, zajištění průjezdního profilu, návrhy kácení, řešení kalamitních situací, navrhuje plány 
péče na další roky, realizace kácení stromů v různých režimech atd.); 

• oznamoval kácení stromů Magistrátu města Pardubic jako obci s rozšířenou působností dle ustanovení 
§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; 

• zajišťoval údržbu a úklid odpadků a odstranění nepovolených skládek na pozemcích města Pardubic, 
mimo lesních pozemků; 

• zajišťoval pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad;  

• zajišťoval údržbu a výsyp odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy a jejich sběr ze 
zpevněných ploch a zeleně; 

• zajišťoval uložení odpadu z nepovolených skládek a uložení biologického materiálu vzniklého při péči 
o veřejnou zeleň způsobem dle zákona o odpadech a souvisejících předpisů; 

• řešil požadavky, podněty a žádosti občanů týkající se stavu veřejné zeleně, dřevin (stromů a keřů); 

• na základě aktuálně zjištěného stavu zajišťoval řešení nenadálých stavů stromů a dřevin; 
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• připravoval návrhy náhradních výsadeb v rámci řízení o povolení kácení dřevin (dle zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) za žadatele – městský obvod; 

• zpracoval podklady o vzniklé kalamitě – pojistné události, které předal městu Pardubice pro řešení 
pojistné události s pojišťovnou;  

• vedl jednání s občany městského obvodu týkajících se investiční akcí, sadových úprav a dalších 
vybraných témat;   

• připravoval koncepci rozvoje a vyhodnocení koncepce rozvoje v oblasti životního prostředí; 

• vedl zaměstnance zařazené do pracovní skupiny Úřadu městského obvodu Pardubice III provádějících 
údržbu a úklid veřejného prostranství a zaměstnance pracující na základě smluvního vztahu s úřadem 
práce k zajištění veřejně prospěšných prací; 

• zajišťoval a kontroloval provádění prací odsouzenými v rámci spolupráce s Vězeňskou službou České 
republiky – Věznicí Pardubice na základě uzavřeného smluvního vztahu (včetně zajišťování obědů pro 
odsouzené dle uzavřeného smluvního vztahu). 
 

Na úseku údržby dětských hřišť, sportovišť a mobiliáře 

• zajišťoval údržbu prvků drobné zahradní architektury, dětských hřišť a sportovišť na veřejném 
prostranství ve správě městského obvodu; 

• zajišťoval výměnu písku v pískovištích v jeho správě dle platných právních a jiných předpisů; 

• zajišťoval provádění kontrolní činnosti dle ČSN herních prvků a sportovišť včetně pískovišť, venkovního 
fitness a dětských hřišť;  

• zajišťoval provádění kontrolní činnosti dle ČSN herních prvků a sportovišť včetně pískovišť, venkovního 
fitness a dětských hřišť;  

• reagoval na mimořádné události spojené s existencí herních prvků včetně provedení příslušných 
záznamů; 

• připravoval koncepci rozvoje a vyhodnocení koncepce rozvoje v oblasti dětských hřišť, sportovišť a 
mobiliáře; 

• připravoval návrhy pro investiční činnost na úseku dětských hřišť, sportovišť a dalšího mobiliáře.  
 

Na úseku dopravy a silničního hospodářství 

Od října 2020 je v účinnost novela Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města 
Pardubic. Jedná se o novelu vyhlášky č. 7/2020, která mění ustanovení její přílohy č. 1, konkrétně odst. 6 
písm. c), v němž přidává městským obvodům kompetenci odstraňování odstavených silničních vozidel a 
zaniklých silničních vozidel z místních komunikaci a z veřejně přístupných účelových komunikaci ve 
vlastnictví města v režimu zákona o pozemních komunikacích, s výjimkou realizace jejich prodeje.  

Odbor vykonává vlastnická práva k místním komunikacím a veřejně přístupným účelovým komunikacím na 
území městského obvodu a v majetku města s výjimkou mostních objektů, dopravního značení 
a zařízení, zastávek městské hromadné dopravy a cyklostezek, čištění a zimní údržby (tj. dle rozsahu výkonu 
samostatné působnosti dle Statutu města).  
 

V rámci výkonu vlastnických práv vykonával tyto činnosti: 

• prováděl údržbu a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku 
města, včetně jejich součástí s výjimkou mostních objektů, dopravního značení a zařízení, zastávek 
městské hromadné dopravy a cyklostezek, čištění a zimní údržby, které v souladu se Statutem města 
zajišťuje Statutární město Pardubice,  

• vyjadřoval se k harmonogramu čištění a zimní údržby komunikací v jeho správě a prováděl kontrolu 
jejich plnění, o zjištěných závadách informoval odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, 

• prováděl drobnou zimní údržbu komunikací ve správě obvodu nezahrnutých do harmonogramu zimní 
údržby,  

• prostřednictvím odborné společnosti zajišťoval odstranění plevele rostoucího na komunikacích ve 
správě městského obvodu,  

• poskytoval městu podklady pro vedení a aktualizaci pasportu místních komunikací, 

• podával návrhy na stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a 
v případě návrhu ze strany Magistrátu města Pardubic se k tomuto návrhu vyjadřoval, 

• podával návrhy na zařazení pozemních komunikací do kategorií a tříd místních komunikací, popř. 
vyřazování, 
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• vydával stanoviska, vyjádření a souhlasy vlastníka k uzavírkám, připojování, zvláštnímu užívání 
místních komunikací a k umisťování věci na komunikacích, 

• prováděl kontrolu zvláštního užívání místních komunikací a jejich uvedení do původního stavu po 
skončení zvláštního užívání  

• prováděl kontrolu ploch po zvláštním užívání v následujícím období po předání staveniště,  

• řešil požadavky a žádosti občanů týkající se technického stavu chodníků a komunikací a řešení závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti těchto ploch,  

• připravoval podklady za vlastníka pozemní komunikace dle postupů dle ustanovení § 19c zákona o 
pozemních komunikacích – problematika vraků,  

• vydával souhlas se zvláštním užíváním veřejně přístupných účelových komunikací a zeleně v majetku 
města pro:  

− provádění stavebních prací, 

− umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, 

− umístění a provozování reklamních zařízení, 

− pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a dohlížel na jejich 
uvedení do původního stavu po ukončení zvláštního užívání.  
 

Na úseku investiční výstavby 
• Vyjadřoval se k investičním záměrům města, které mají být realizovány na území MO. 

• Vyjadřoval se k návrhům a časovým programům investiční výstavby a velkých oprav ve vztahu 
k obvodu. 

• Zajišťoval předkládání návrhů městu na velké opravy a investiční výstavbu na území obvodu, které 
budou částečně či zcela hrazeny z rozpočtu města. 

• Spolupracoval s městem při přípravě a realizaci investičních akcí na území obvodu. 

• Zajišťoval přípravu investičních akcí na území MO - zpracování studií, projektových dokumentací pro 
územní rozhodnutí nebo souhlas, pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně zajištění 
potřebných povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

• Zajišťoval přípravu podkladů pro zadání veřejných zakázek a následnou realizaci a zabezpečení 
investičních akcí hrazených z rozpočtu obvodu v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními 
předpisy a následné protokolární převedení dokončeného díla do majetku města. 

• Připravoval návrhy náhradních výsadeb sloužících jako poklad k řízení o povolení kácení dřevin za 
žadatele – městský obvod. 

• Připravoval návrhy náhradních výsadeb sloužících jako poklad k podání závazného stanoviska  
ke kácení dřevin za žadatele – městský obvod; 

• Připravoval návrhy náhradních výsadeb sloužících jako poklad k řízení o povolení kácení dřevin za 
žadatele, kterým nebyl městský obvod. 

• Koordinoval připravované stavby se stavbami třetích osob, vč. statutárního města Pardubice. 

• Projekčně zpracoval sadové úpravy u vybraných bytových domů. 

• Projekčně připravoval opravy chodníků. 

• Realizoval stavbu „Rozdělení oplocené plochy pro volné pobíhání psů v ulici Blahoutova“. 

• Připravoval a zabezpečoval investiční akce městského obvodu v souladu s platnými předpisy. 

• Zajišťoval investiční dozor za objednatele při realizaci investičních akcí a kontroloval průběh provádění 
staveb. 

• Zajišťoval a kontroloval geodetické zaměření dokončených investičních akcí z důvodu aktualizace 
technické mapy města. 

• Prováděl inventární předání dokončených investic do majetku města. 
 

Na úseku správy majetku města vyjma výše uvedeného 
• Zastupoval Městský obvod Pardubice III ve správních řízeních, v nichž měl městský obvod postavení 

účastníka správního řízení s právy příslušející městskému obvodu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění. 

• Při projednávání stavebních záměrů uplatňoval námitky v rámci ochrany zájmů města (městského 
obvodu) a občanů města (městského obvodu). 

• Zajišťoval dohled nad kulturními a historickými památkami, které se nacházejí na území obvodu. 

• Vydával souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství, které není pozemní komunikací a dále 
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vydával souhlas k zvláštnímu užívání účelových komunikací v majetku města a dohlížel na jejich 
uvedení do původního stavu po ukončení zvláštního užívání. Před vydáním souhlasu si vyžádal 
stanovisko magistrátu města, pro:  

− provádění stavebních prací, 

− umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, 

− umístění a provozování reklamních zařízení, 

− pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a dohlížel na jejich 
uvedení do původního stavu po ukončení zvláštního užívání. 

• Prováděl kontrolu ploch po zvláštním užívání veřejného prostranství a po zvláštním užívání účelových 
komunikací v majetku města, a to: 

− kontroloval stav travnatých ploch (osetí, výskyt kamenů zabraňujících řádnému provádění následné 
údržby travnatých ploch), 

− kontroloval stav dřevin umístěných v zájmovém území daného zvláštního užívání (zásahy do větví, 
kořenového prostoru),  

− zpracování připomínek a kontrola jejich plnění, 

− následné kontroly v rámci stanovené záruční doby.  

• Prováděl kontrolu navrhovaných staveb zejména tras nových inženýrských sítí v terénu dle skutečnosti 
s ohledem na možný zásah do právem chráněných zájmů (kořenový prostor dřevin, stavby ve správě 
MO III, mobiliář, záměry města do budoucna). 

 

Na úseku programu rozvoje města 
• Zajišťoval podklady pro městský obvod v rámci splnění článku 24 Obecně závazné vyhlášky 4/2019, 

 a to jeho úkony jako účastníka územního řízení pro stavby v daném městském obvodu; tj. návrhy 
námitek v rámci daného správního řízení směřující k projednávanému stavebnímu záměru.  

• V novém znění OZV Statutu (účinná od 1. 1. 2020) přibyla povinnost městských obvodů v případě 
územních řízení týkajících se staveb, které zjevně svojí funkcí, významem či vlivem na své okolí mohou 
urbanisticky, dopravně či jinak ovlivnit jiné části města, bezodkladně informovat o zahájení a předmětu 
řízení město, a to prostřednictvím Magistrátu města Pardubic, odboru Kanceláře primátora. Zaujme-li 
město v takových případech stanovisko, městské obvody budou toto stanovisko respektovat při 
výkonu práva účastníka územního řízení 

• Připravoval návrhy za městský obvod týkající se rozvoje města pro věcně příslušný odboru magistrátu.  

• Zpracoval návrhy části programu rozvoje MO týkající se svěřených činností v oblasti dopravy a 
životního prostředí. 

 

Přehled činnosti jednotlivých úseků náležejících ODŽP v roce 2020 
 

Provedené úkony - ÚSEK DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vydání souhlasu s užíváním veřejného prostranství (vydává Městský obvod Pardubice III v souladu se 
Statutem, nejedná se o výkon státní správy, tj. přenesené působnosti)  
Souhlasy s umísťováním věcí a výkopovými pracemi    59 
Souhlasy s pořádáním akcí     3 
Dodatečné souhlasy s výkopovými pracemi (havárie)    5 
Souhlasy s umístěním velkoplošných reklam     0 
 

Výkon vlastnických práv k herním zařízením (výkon samostatné působnosti)  
Mimořádná běžná kontrola sestavy Drak (čp. 835-839) ulice Bartoňova     126 
Běžná kontrola všechny pískoviště, herní prvky, sportoviště, venkovní fitness   23 
Provozní kontrola všechny pískoviště, herní prvky, sportoviště, venkovní fitness   4 
Mimořádná provozní kontrola sestava DRAK (čp. 835-839) ulice Bartoňova   4 
Běžná kontrola venkovního fitness (Dubina + Drážka) – 1 x za 14 dní     28 
Roční hlavní kontrola venkovního fitness = revize       1 
Hlavní roční kontrola (odborně technická kontrola)  
všech pískovišť, herních prvků, sportovišť a venkovních fitness     1 

Výkon silničního správního úřadu – (výkon státní správy, tj. přenesené působnosti)  
Počet vydaných rozhodnutí, usnesení     111 
Státní dozor dle zákona o pozemních komunikacích     0 
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Správní řízení o přestupcích dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb.  

Počet vydaných rozhodnutí     0 

Správní řízení o žádosti o povolení ke kácení dřevin – činnost orgánu ochrany přírody a krajiny  
(výkon státní správy, tj. přenesené působnosti)  

Správní řízení o žádosti o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
(přijatá žádost během roku 2020)     12 
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin § 8 odst. 1       7 
Usnesení o zastavení správního řízení      1 
Nařízené ústní jednání spojené s ohledáním dřevin na místě    9  
Odvolání proti vydanému rozhodnutí      2 
Potvrzení rozhodnutí v celém rozsahu, zamítnutí odvolání (rozhodnutí nadříz. SO)  1 
Seznam pozemků vhodných k náhradní výsadbě     provádí se 1x za rok  
Zpracování přehled veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní 
působnosti dle ustanovení § 63 zákona č. 114/1992 Sb.,   provádí se 1x  

Vydání závazných stanovisek – povolení kácení dřevin pro účely stavebních záměrů dle ustanovení  
§ 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.,  

Přijaté žádosti o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.,  3 
Vydaná závazná stanoviska dle ustanovení § 8 odst. 6 z. č. 114/1992 Sb.,      1 
Informování občanských sdružení o zamýšleném zásahu      1 
Ohledání dřevin na místě z důvodu zjišťování předmětu žádosti      1 
Zpětvzetí žádosti o vydání závazného stanoviska       2 

Oznámení o provedeném kácení – výkon samostatné působnosti  

Oznámení o kácení po jeho realizaci dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.,     11 
 

Odpovědi na požadavky, podněty a stížnosti občanů                 127 

Vyjádření k projektovým dokumentacím a stavbám za dotčené orgány státní správy    69 
 
 

Předmětem provádění údržby zeleně na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2020 byly 
následující činnosti: 
• údržba veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Pardubice na plochách 

zařazených do pasportu veřejné zeleně – seč travnatých ploch, doplnění travního semene, kvalitní 
zeminy, rotavátorování, případné odplevelení trávníků (chemické, mechanické atd.);  

• provádění zahradnických prací – ořezy keřů a keřových skupin; 

• zálivka dřevin (stromů a keřů) v rozsahu stanoveném v uzavřeném smluvním vztahu; 

• zajišťování doplňování borky do založených záhonů a zajišťování doplňování zeminy dle potřeby do 
záhonů;   

• příprava návrhů a provádění nové výsadby dřevin (stromů a keřů), tvorba nových záhonů a stanovišť 
stromů s ohledem na umístění stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem; 

• péče o stromy vzrostlé na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice zařazené  
do ploch pasportu veřejné zeleně. Tato péče zahrnuje kácení, zdravotní řezy, výchovné řezy, 
bezpečnostních řezů, lokálních redukcí (z důvodu stabilizace nebo z důvodu odtahu stromů od pevné 
překážky);  

• zajišťování průchozího a průjezdního profilu ořezem dřevin vzrostlých na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice zařazené do pasportu veřejné zeleně; 

• instalace dynamických vazeb jako zvýšení stability koruny stromu; 

• provádění kontroly již instalovaných dynamických vazeb (vazbu je nutné kontrolovat s pomocí 
přistavení vysokozdvižné plošiny, aby byla zajištěna její bezpečnost); 

• řešení situací spojených s výskytem škůdců na dřevinách; 

• provedení postřiků proti mšicím; 

• provedení injektáže jírovců na sídlišti Drážka a Dubina (opatření proti nákaze klíněnkou); 

• příprava návrhů plánu péče o stromy vzrostlé na pozemních ve vlastnictví města na plochách 
zařazených do pasportu veřejné zeleně na další kalendářní rok; 
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• vedení evidence stromů nezařazených zatím do inventarizace stromů; 

• provádění kontroly dřevin určených inventarizací stromů vzrostlých na plochách zařazených do 
pasportu veřejné zeleně na pozemcích v majetku Statutárního města Pardubice. Každý rok je 
kontrolována část těchto ploch; 

• kontrola dřevin dosud nezařazených do inventarizace stromů;   

• řešení nenadálých kalamitních situací na úseku péče o stromy (kácení, ořezy, likvidace, evidence), 

• nahlašování nutnosti zásahů cizím vlastníkům pozemků; 

• nahlašování nutnosti zásahů statutárnímu městu Pardubice u dřevin vzrostlých mimo plochy zařazené 
do pasportu veřejné zeleně;  

• provádění ohledání na místě stanoviště dřevin v rámci návrhu investičních akcí třetích osob a 
městského obvodu na jeho území (tj. porovnání skutečnosti s navrhovanými projektovými 
dokumentacemi) a navrhování změn projektových dokumentací s ohledem na minimalizaci zásahu do 
stromů a jiných dřevin (např. návrhy nových tras inženýrských sítí) atd.;  

• provádění ohledání na místě stanoviště dřevin před vydáním povolení zvláštního užívání veřejného 
prostranství (tj. porovnání skutečnosti s navrhovanou stavbou zvláštního užívání); 

• provádění kontroly veřejného prostranství po ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství 
(zajištění kvality zelených ploch – např. osetí, zrotavátorování atd.);  

• zajišťování pravidelného přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad;  

• zajišťování údržby a výsypu odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy a jejich sběr ze 
zpevněných ploch a zeleně; 

• zajišťování ukládání odpadu z nepovolených skládek a uložení biologického materiálu vzniklého při péči 
o veřejnou zeleň způsobem dle zákona o odpadech a souvisejících předpisů; 

• řešení požadavků, podnětů a žádostí občanů týkající se stavu veřejné zeleně, dřevin (stromů a keřů) v 
majetku statutárního města Pardubice ve správě městského obvodu; 

• vedení jednání s občany městského obvodu týkajících se investičních akcí, sadových úprav a dalších 
vybraných témat;  

• příprava a vyhodnocení koncepce rozvoje v oblasti péče o veřejnou zeleň a ochrany přírody; 
 

Předmětem provádění likvidace odpadů realizovaných městským obvodem v roce 2020 byly tyto 
činnosti: 
• pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad,  

• údržba a výsyp odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy, 

• údržba a úklid odpadků a odstranění nepovolených skládek. 
 

Předmětem provádění údržby prvků drobné zahradní architektury, dětských hřišť a sportovišť na 
veřejném prostranství ve správě městského obvodu v roce 2020 byly následující činnosti: 
• běžné vizuální a provozní kontroly pískovišť, sportovišť, herních prvků a zařízení, venkovních fitness, 

• provozní kontroly pískovišť, sportovišť, herních prvků a zařízení, venkovních fitness, 

• mimořádné provozní kontroly vybraných herních prvků dle požadavků výrobců, 

• mimořádné běžné kontroly vybraných herních prvků dle požadavků výrobců, 

• zajištění hlavní roční kontroly pískovišť, herních prvků a zařízení, venkovních fitness odborně 
způsobilou osobou,  

• údržba pískovišť, herních prvků a zařízení, venkovních fitness a dětských hřišť na základě provedených 
kontrol, 

• pravidelné kontroly a následné úpravy dopadových ploch herních zařízení (odstranění krust  
u kačírku, zajištění prodyšnost vrstev písku), popř. zajištění dodání doplnění dopadových ploch;  

• údržba laviček a dalšího venkovního mobiliáře ve správě městského obvodu;  

• umístění nových herních prvků a mobiliáře. 
 

Údržba veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice umístěných na 
veřejném prostranství (na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně) 

• Na základě uzavřeného smluvního vztahu se společností Služby města Pardubic a.s. MO zajišťoval 
údržbu travnatých ploch zařazených do pasportu veřejné zeleně na území obvodu o celkové výměře  
387 634 m2.  Jednalo se zejména o sekání trávy (včetně případných ruderálních porostů), odstranění 
náletových dřevin, podzimní úklid travnatých ploch od spadaného listí, včetně následné likvidace 
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odpadů. Údržba travnatých ploch byla prováděna ve dvou režimech na základě odlišného druhu 
užívání.  

• Provádění zahradnických prací a dalších prací spojených s ošetřováním veřejné zeleně včetně svozu a 
likvidace vzniklého odpadu na základě uzavřeného smluvního vztahu se společností Služby města 
Pardubic a.s., zahrnuje údržbu keřových skupin, živých plotů, ořezy a zálivku keřů, ošetřování dřevin 
umístěných v mobilních vázách, provádění zálivky nových výsadeb stromů a keřů (vč. zapojených dle 
podmínek stanovených ve smlouvě) a další, 

• Péče o stromy vzrostlé na pozemních v majetku města Pardubice na plochách zařazených do pasportu 
veřejné zeleně (tedy ve správě obvodu) na základě uzavřeného smluvního vztahu se společností Služby 
města Pardubic a.s.   

• Úklid veřejných prostranství – prostřednictvím zaměstnanců zařazených do pracovní skupiny ÚMO, 
zaměstnanců pracující na základě smluvního vztahu s úřadem práce k zajištění veřejně prospěšných 
prací, v rámci prací prováděných odsouzenými muži v rámci spolupráce s Vězeňskou službou České 
republiky.  

Výsadba dřevin během roku 2020  
Na území městského obvodu byla v roce 2020 provedena výsadba celkem 1383 ks keřů, 55 ks trvalek a 
132 ks stromů dle níže uvedené tabulky. Jednalo se o výsadby na plochách zařazených do pasportu veřejné 
zeleně na pozemních v majetku města Pardubice. 

Místo výsadby dřevin Keře [ks] Trvalky 
[ks] 

Stromy 
[ks] 

Za bytovými domy čp. 624-628 a čp. 629-632 v ulici Blahoutova aj. Zajíce   100 

Blahoutova ul. Kolem Bytového domu čp. 643 30  6 

Blahoutova ul. Směrem k silnici před čp. 602    3 

Před bytovým domem čp. 604 Lidmily Malé   1 

Refýž za zdravotním střediskem v ul. Lidmily Malé čp. 613   1 

Před bytovým domem v ul. Bartoňova 823 25   

Centrální park Dubina v oblouku u čarodějnice   1 

Centrální park u vodníka   1 

Centrální park naproti vchodu do ZŠ Erno Košťála 45 25 1 

Vedle kontejnerového stání v ul. Luďka Matury čp. 639   1 

Za bytovým domem v ul. Jana Zajíce čp. 862   2 

Záhon za Policii ČR v ul. Jana Zajíce čp. 946 20   

Před bytovým domem v ul. Jana Zajíce 953   1 

U dětského hřiště za bytovým domem Jana Zajíce čp. 985   1 

Refýž z boku k parkovišti v ul. Josefa Janáčka čp. 960   1 

Pás mezi parkovištěm a silnicí I/36 v ul. Josefa Janáčka čp. 960   1 

Pás mezi parkovištěm a silnicí I/36 v ul. Josefa Janáčka čp. 960   1 

Refýž za bytovým domem v ul. Josefa Janáčka čp. 951   1 

Před bytovým domem čp. 957 v ul. Erno Košťála 957   1 

Z boku bytového domu v ul. Erno Košťála 674 80 30  

Z boku bytového domu v ul. Erno Košťála čp. 966 k zastávce   1 

Za bytovým domem v ul. Erno Košťála čp. 998 u hřiště    1 

Travnatá plocha mezi patrovými garážemi v ul. Na Drážce u světelné křižovatky 
s ul. Blahoutovou 

  2 

Záhony v ul. Husova u čp. 1782 85   

Vedle bytového domu čp. 345 v ulici Na Drážce    1 

Relaxační zóna za bytovým domem v ul. U Háje čp. 1506   3 

Výsadba při regeneraci sídliště v ul. Na Drážce čp. 1568-1560 a čp. 1561-1563 1 098   

CELKEM 1 383 ks 55 ks 132 ks 
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Kácení stromů v roce 2020 

I. Kácení na základě pravomocného povolení 

Městský obvod Pardubice III žádal v průběhu roku 2020 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle 
ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jednalo se o 
kácení z důvodu stavebních záměrů, z důvodu péče o dřeviny (především zajištění bezpečnosti osob a 
majetku třetích osob). 

V průběhu roku 2020 získal pravomocná povolení k následujícímu kácení dřevin: 

Kácení z důvodu kolize s realizací stavebních úprav při investiční akci „Stavební úpravy v ulici Na Drážce 
mezi bytovými domy čp. 1558-1560 až čp. 1561-63, Pardubice“. Předmětem žádosti o povolení kácení byly 
3 ks stromů (javor a 2x bříza) vzrostlých v travnaté ploše umístěné mezi bytovými domy čp. 1558-1560 a 
1561-1563 v ulici Na Drážce na pozemku parcela číslo 849/1/79 v katastrálním území Pardubice.  

Jednalo se o: 
a) 1 ks javoru s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 94 cm rostoucího na pozemku parcela číslo 849/1 

v katastrálním území Pardubice v travnaté ploše před bytovým domem čp. 1561-1563 v ulici Na drážce; 
b) 2 ks břízy s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 92 cm rostoucí na pozemku parcela číslo 849/1 

v katastrálním území Pardubice v travnaté ploše před bytovým domem čp. 1561-1563 v ulici Na drážce. 
 

II. Kácení na základě oznámení o kácení – řešení náhlého havarijního stavu dotčených dřevin po kalamitě 
ze dne 20. 7. 2020  

Městský obvod Pardubice III kácel dřeviny v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jednalo se o kácení dřevin z důvodu bezprostředního ohrožení 
života a zdraví osob a eliminace rizika vzniku škod značného rozsahu na majetku třetích osob. Kácení bylo 
oznámeno do 15 dnů od provedeného kácení příslušnému orgánu ochrany přírody, a to odboru životního 
prostředí Magistrátu města Pardubic (jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).  

V roce 2020 se jednalo o kácení těchto dřevin: 

a) 1 ks smrku pichlavého s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 101 cm, který rostl v blízkosti bytového domu 
čp. 613 v ulici Lidmily Malé na pozemku parcela číslo 409/79 v katastrálním území Studánka (kácení bylo 
provedeno z důvodu počínajícího vývratu dřeviny);  

b) 1 ks akátu s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 108 cm, který měl stanoviště v travnaté ploše umístěné u 
objektu čp. 841 v ulici Bartoňova na pozemku parcela číslo 409/45 v katastrálním území Studánka 
(kácení bylo provedeno z důvodu odlomení silné kosterní větve a odkrytí hnilobou zasaženého kmene 
stromu); 

c) 1 ks borovice lesní s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 104 cm, která rostla ve skupině stromů vedle 
bytového domu čp. 830 v ulici Bartoňova na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území 
Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu počínajícího vývratu dřeviny);  

d) 1 ks douglasky s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 162 cm, která měla stanoviště v travnaté ploše 
situované mezi chodník a parkoviště před bytovým domem čp. 618 v ul. Lidmily Malé na pozemkové 
parcele číslo 409/79 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu počínajícího 
vývratu dřeviny);  

e) 2 ks smrku pichlavého s obvody kmenů ve výšce 1,3 m 114 a 117 cm, které měly stanoviště v travnaté 
ploše situované mezi chodník a parkoviště před bytovým domem čp. 618 v ul. Lidmily Malé na 
pozemkové parcele číslo 409/79 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřevin);  

f) 1 ks douglasky s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 101 cm, která měla stanoviště v travnaté ploše 
situované mezi chodník a parkoviště před bytovým domem čp. 618 v ul. Lidmily Malé na pozemkové 
parcele číslo 409/79 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny);  

g) 1 ks smrku pichlavého s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 155 cm, v blízkosti bytového domu čp. 1508 
v ulici U Háje na pozemku parcela číslo 851/12 v katastrálním území Pardubice (kácení bylo provedeno 
z důvodu odlomení asi 5 m části dvoukmene (cca 1/3 kmene stromu), přičemž se průměr kmene zmenšil 
o ½ a i u spodnější části dělicího se kmene byla patrna hniloba dřeviny);  

h) 1 ks platanu s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 174 cm, který rostl v blízkosti bytového domu čp. 643 
v ulici Blahoutova na pozemku parcela číslo 390/1 v katastrálním území Studánka (kácení bylo 
provedeno z důvodu odlomení silné kosterní větve 1/3 kmenu a odkrytí hniloby v místě odlomení);  
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i) 2 ks borovic lesních s obvody kmenů ve výšce 1,3 m 92 a 126 cm, které rostly ve skupině stromů vedle 
bytového domu čp. 860 v ulici Jana Zajíce na pozemku parcela číslo 409/32 v katastrálním území 
Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu počínajícího vývratu dřeviny);  

j) 1 ks borovice černé s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 115 cm, které rostly ve skupině stromů vedle 
bytového domu čp. 860 v ulici Jana Zajíce na pozemku parcela číslo 409/32 v katastrálním území 
Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu počínajícího vývratu dřeviny);  

k) 2 ks borovic žlutých s obvody kmenů ve výšce 1,3 m 139 a 165 cm, které rostly ve skupině stromů vedle 
přístupové rampy z boku domu čp. 983 v ulici Jana Zajíce na pozemku parcela číslo 409/31 
v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu odlomení velké části koruny a patrném 
poškození zbylých vrcholů stromů dřevin); 

l) 1 ks břízy bělokoré s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 132 cm, která rostla v těsné blízkosti při větru 
spadlé břízy před bytovým domem čp. 820 v ulici Bartoňova na pozemku parcela číslo 409/54 
v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu zpřetrhání kořenového systému a 
počínajícího vývratu dřeviny);  

m)  1 ks platanu s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 167 cm, který rostl v blízkosti chodníku v relaxační zóně 
za bytovým domem čp. 1506 v ulici U Háje na pozemku parcela číslo 851/11 v katastrálním území 
Pardubice (kácení bylo provedeno z důvodu odlomení silné kosterní větve 1/3 kmenu a odkrytí hniloby 
v místě odlomení). 

 

III.  Kácení stromů – odklízení stromů spadlých při kalamitě ze dne 20. 7. 2020 
Městský obvod Pardubice III odklízel spadané stromy po nárazovém větru při kalamitě ze dne  
20. 7. 2020, a to v režimu dle metodiky Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí. Dle 
metodiky tohoto nadřízeného orgánu (v rámci samostatné působnosti) není pro kácení takovýchto stromů 
třeba povolení (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění) ani není třeba jejich kácení oznamovat ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2, popř. 
dle odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, příslušnému orgánu 
ochrany přírody. 

Jednalo se o tyto dřeviny: 

a) 1 ks douglasky s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 124 cm, která rostl ve skupině stromů v oplocené psí 
loučce pro volné pobíhání psů v ulici Blahoutova, a to od silnice I/36 na pozemkové parcele číslo 391/1 
v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny);  

b) 1 ks Jeřábu s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 50 cm, který rostl v refýži vedle bytového domu čp. 960 
v ul. Jana Zajíce a parkovištěm od silnice I/36 na pozemku parcela číslo 409/20 v katastrálním území 
Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu ulomení koruny stromu);  

c) 1 ks bříza bělokorá s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 24 cm, která rostla ve skupině stromů 
v travnatém pásu od parkoviště mezi bytovým domem čp. 960 Jana Zajíce a od silnice I/36 na pozemku 
parcela číslo 409/20 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu zlomení kmene 
pod korunkou dřeviny);  

d) 1 ks borovice černé s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 113 cm, která měla stanoviště ve skupině stromů 
za čp. 946 v ulici Jana Zajíce. Jedná se o prostor mezi komunikacemi za Policií ČR u kontejnerového 
stání na pozemkové parcele číslo 409/31 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno 
z důvodu vývratu dřeviny);  

e) 1 ks borovice černé s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 113 cm, která měla stanoviště ve skupině stromů 
z boku čp. 856 v ulici Luďka Matury. Jedná se o prostor mezi domem a chodníkem na pozemkové 
parcele číslo 409/32 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny);  

f) 2 ks borovic černých s obvody kmenů ve výšce 1,3 m 100 a 106 cm, které měly stanoviště ve skupině 
stromů z boku čp. 860 v ulici Jana Zajíce. Jedná se o prostor mezi parkovišti u kontejnerového stání na 
pozemkové parcele číslo 409/32 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřevin);  

g) 2 ks modřínu opadavého s obvody kmenů ve výšce 1,3 m 78 a 65 cm, který měly stanoviště ve skupině 
stromů z boku čp. 860 v ulici Jana Zajíce. Jedná se o prostor mezi parkovišti u kontejnerového stání na 
pozemkové parcele číslo 409/32 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřevin);  

h) 1 ks borovice lesní s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 82 cm, která měla stanoviště ve skupině stromů z 
boku čp. 860 v ulici Jana Zajíce. Jedná se o prostor mezi parkovišti u kontejnerového stání na 
pozemkové parcele číslo 409/32 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřeviny);  
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i) 1 ks vrby bílé s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 148 cm, která rostla v travnaté ploše mezi chodníky 
Centrálního parku sídliště Dubina v úrovni hřiště ZŠ Dubina u hastrmana na pozemkové parcele číslo 
409/42 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny);  

j) 1 ks javoru mleče s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 78 cm, který měl stanoviště mezi stromy v travnaté 
ploše mezi chodníkem a oplocením hřiště Drak Centrálního parku sídliště Dubina u hastrmana na 
pozemkové parcele číslo 409/42 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřeviny);  

k) 1 ks katalpy trubačovité s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 95 cm, která měla stanoviště mezi stromy 
v travnaté ploše mezi chodníky Centrálního parku sídliště Dubina u čarodějnice v úrovni hřiště ZŠ 
Dubina na pozemkové parcele číslo 409/42 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno 
z důvodu vývratu dřeviny); 

l) 1 ks lípy srdčité s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 89 cm, která měla stanoviště mezi stromy v travnaté 
ploše mezi chodníky Centrálního parku sídliště Dubina naproti hlavního vstupu do ZŠ Dubina na 
pozemkové parcele číslo 409/42 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřeviny); 

m) 1 ks trnovníku akátu s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 66 cm, který měl stanoviště mezi stromy 
v travnaté ploše vpravo z boku hlavního vstupu do ZŠ Dubina na pozemkové parcele číslo 409/46 
v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny); 

n) 1 ks jabloně s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 40 cm, která měla stanoviště mezi stromy v travnaté 
ploše z boku vchodu k čp. 842 v ulici Bartoňova na pozemkové parcele číslo 409/46 v katastrálním 
území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny); 

o) 1 ks hlošiny s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 124 cm, která měla stanoviště mezi stromy v travnaté 
ploše z boku vchodu k čp. 846 v ulici Bartoňova na pozemkové parcele číslo 409/47 v katastrálním 
území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny); 

p) 1 ks túje západní s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 32 cm, která měla stanoviště mezi stromy 
v travnaté ploše z boku kontejnerových stanovišť za čp. 831 v ulici Bartoňova na pozemkové parcele 
číslo 409/53 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny); 

q) 1 ks lípy srdčité s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 52 cm, která měla stanoviště v travnaté ploše za čp. 
831 v ulici Bartoňova směrem k čp. 826 na pozemkové parcele číslo 409/53 v katastrálním území 
Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny); 

r) 1 ks břízy bělokoré s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 133 cm, která měla stanoviště v travnaté ploše 
mezi chodníky před bytovým domem čp. 820 v ulici Bartoňova na pozemku parcela číslo 409/54 
v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny), 

s) 1 ks borovice černé s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 143 cm, která měla stanoviště ve vyvýšeném 
záhoně před čp. 603 v ulici Lidmily Malé. Jedná se o prostor mezi domem a chodníkem na pozemkové 
parcele číslo 409/75 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny);  

t) 1 ks borovice lesní s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 166 cm, která měla stanoviště ve skupině stromů 
ve vyvýšeném záhoně před čp. 605 v ulici Lidmily Malé. Jedná se o prostor mezi domem a chodníkem 
na pozemkové parcele číslo 409/75 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřeviny);  

u) 2 ks smrků ztepilých s obvody kmenů ve výšce 1,3 m 90 a 53 cm, který měly stanoviště ve skupině 
stromů ve vyvýšeném záhoně před čp. 605 v ulici Lidmily Malé. Jedná se o prostor mezi domem a 
chodníkem na pozemkové parcele číslo 409/75 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno 
z důvodu vývratu dřeviny);  

v) 1 ks javoru stříbrného s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 76 cm, který rostl v refýži mezi parkovišti za 
zdravotním střediskem naproti bytovému domu čp. 613 v ulici Lidmily Malé na pozemku parcela číslo 
409/79 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu ulomeného vrch stromu a 
jeho nenávratnému poškození dřeviny);  

w) 1 ks lípy srdčité s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 116 cm, která měla stanoviště ve skupině stromů 
v travnaté ploše u kontejnerového stanoviště z boku čp. 638 v ulici Bartoňova směrem k čp. 826 na 
pozemkové parcele číslo 409/84 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřeviny); 

x) 1 ks borovice lesní s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 116 cm, která měla stanoviště ve skupině stromů 
v travnaté ploše u cyklostezky z boku čp. 851 v ulici Luďka Matury na pozemkové parcele číslo 409/87 
v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny);  

y) 1 ks lípy srdčité s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 88 cm, která měla stanoviště ve skupině stromů 
v travnaté ploše za patrovými garážemi u světelné křižovatky ulic Na Drážce a Blahoutova k čp. 826 na 
pozemkové parcele číslo 409/93 v katastrálním území Studánka (kácení bylo provedeno z důvodu 
vývratu dřeviny); 
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z) 1 ks škumpa orobincová s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 38 cm, která měla stanoviště ve skupině 
stromů v travnaté ploše z boku čp. 1502-1503 v ulici Bezdíčkova na pozemkové parcele číslo 854/1 
v katastrálním území Pardubice (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny); 

aa) 1ks topolu vonného s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 93 cm, který rostl ve skupině stromů na travnaté 
ploše za parkovištěm naproti věznici v ulici Husova na pozemku parcela číslo 1290/4 v katastrálním 
území Pardubice (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny); 

bb) 1 ks túje západní s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 63 cm, která měla stanoviště v travnaté ploše u 
vchodu k čp. 1492 v ulici Věry Junkové na pozemkové parcele číslo 2731/10 v katastrálním území 
Pardubice (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu dřeviny); 

cc) 3 ks škump orobincových s obvodem kmene ve výšce 1,3 m 35, 38 a 32 cm, které měly stanoviště 
v refýži mezi chodníkem a obslužnou komunikací před čp. 356-357 v ulici Na Drážce na pozemkové 
parcele číslo 2891/29 v katastrálním území Pardubice (kácení bylo provedeno z důvodu vývratu 
dřeviny). 

 

IV. Kácení suchých stromů  

Městský obvod Pardubice III kácel v průběhu celého roku 2020 zcela suché stromy, a to v režimu dle 
metodiky Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí. Dle metodiky tohoto nadřízeného orgánu 
(v rámci samostatné působnosti) není pro kácení suchých stromů třeba povolení (ve smyslu ustanovení § 8 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) ani není třeba jejich kácení 
oznamovat ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2, popř. dle odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, příslušnému orgánu ochrany přírody. 
Z důvodu kácení suchých stromů byla vedena speciální dokumentace, jež zahrnuje umístění stromů, 
situační zákres jejich stanoviště, fotodokumentaci před kácením (stav suchosti stromu), hodnotu obvodu 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí, číslo a název katastrálního území, na němž se nachází stanoviště dřeviny. 
V rámci zdokumentování těchto kroků bylo vždy zjišťováno umístění dřevin v rámci inventarizace stromů 
(název plochy a číslo stromu). Před kácením bylo vždy prováděno ohledání  
dřeviny na místě. Ve většině případů několikrát. Nejdřív byl zjištěn stav proschnutí v momentě, kdy strom 
začal prosychat, následně byl strom sledován až do úplného proschnutí. Poté byl kácen v tomto režimu.  

V roce 2020 byly káceny suché stromy dle níže uvedené tabulky: 

P.č. Taxon 
obvod kmene ve 

výšce 130 cm 
umístění 

pozemek 
parc. č. 

katastrální 
území 

1 jabloň 85 Rumunská za 362 129/15 Studánka 
2 bříza bělokorá 88 Rumunská za 361 129/15 Studánka 

3 Bříza bělokorá 98 Věry Junkové 501 147 Studánka 
4 bříza bělokorá 111 Blahoutova u penzionu 233/4 Studánka 
5 smrk pančičův 15+32+34 Blahoutova za Mama caffe 391/1 Studánka 
6 smrk pančičův 20+36+40 Blahoutova psí louka střed 391/1 Studánka 
7 smrk pančičův 37+40+52 Blahoutova psí louka střed 391/1 Studánka 
8 smrk pančičův 58+52 Blahoutova psí louka střed 391/1 Studánka 
9 smrk pančičův 41 Blahoutova psí louka střed 391/1 Studánka 

10 smrk pančičův 52 Blahoutova psí louka střed 391/1 Studánka 
11 smrk pančičův 51 Blahoutova psí louka střed 391/1 Studánka 
12 smrk pančičův 42 Blahoutova psí louka střed 391/1 Studánka 
13 smrk pančičův 58 Blahoutova psí louka střed 391/1 Studánka 
14 smrk pančičův 42 Blahoutova psí louka u plotu Na Drážce 391/1 Studánka 
15 modřín 118 Blahoutova psí louka u vchodu vpravo 391/1 Studánka 
16 bříza bělokorá 29 Jana Zajíce 960 pás k I/36 409/20 Studánka 
17 bříza pýřitá 29 Jana Zajíce 960 pás k I/36 409/20 Studánka 
18 třešeň kanzan 24 Jana Zajíce 953 obražená podnož 409/25 Studánka 
19 bříza bělokorá 93 Jana Zajíce za čp. 984  409/25 Studánka 
20 muchovník 16+ Jana Zajíce 984 409/25 Studánka 

21 javor mleč 12+ J. Janáčka 951 409/25 Studánka 
22 jírovec 14+ Jana Zajíce 865 centr. Parkoviště 409/28 Studánka 

23 bříza bělokorá 77 Jana Zajíce 863 409/32 Studánka 
24 třešeň kanzan 32 Jana Zajíce 868 409/32 Studánka 
25 třešeň kanzan 32 Jana Zajíce 862 409/32 Studánka 



ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III ZA ROK 2020                                                                        32/ 38 

26 třešeň křovitá  92 Jana Zajíce 862 409/32 Studánka 
27 smrk pančičův 48 Erno Košťála 974 bok 409/35 Studánka 

28 jeřáb ptačí 74 Erno Košťála 974 409/35 Studánka 
29 jeřáb 45 Erno Košťála 998-999 od hřiště 409/38 Studánka 

30 borovice černá 60 Erno Košťála 998-999 bok 409/38 Studánka 

31 borovice černá 47 Erno Košťála 998-999 bok 409/38 Studánka 
32 Malus "Royalty" 14+ Centrální park u hřiště ZŠ - úroveň vodníka 409/42 Studánka 
33 akát Bessoni 76 Bartoňova 825 409/53 Studánka 
34 smrk pančičův 42 Růženy Vojtěchové parčík 409/68 Studánka 
35 třešeň Boulevard 14+ Lidmily Malé čp. 604 409/75 Studánka 
36 bříza bělokorá 68 Ludmily Malé za čp. 620   409/79 Studánka 

37 bříza bělokorá 58+61 parčík Hraniční x Raabova proti čp. 476 785/14 Pardubice 

38 túje západní 45+42 Dašická 1737 u kontejner stání 811/68 Pardubice 
39 třešeň  52 Na Drážce 1563 bok k RD 841/1 Pardubice 

40 modřín 70 Na Drážce 1538 849/1 Pardubice 

41 bříza bělokorá 102 Na Drážce 1538 849/1 Pardubice 

42 bříza bělokorá 90 Na Drážce 1538 849/1 Pardubice 

43 túje západní 56 U Háje 1507 851/12 Pardubice 
44 slivoň 50 U Háje 1507 za odpočinkovou zónou 851/11 Pardubice 

45 líska turecká 102 Bezdíčkova 1379 854/1 Pardubice 

46 líska turecká 92 Na Okrouhlíku 944 857/2 Pardubice 
47 jeřáb Edulis 95 Sezemická 1353 857/18 Pardubice 
48 lípa srdčitá 14 Hůrka parčík 987/5 Pardubice 
49 javor mleč 78 Na Drážce 613 2981/31 Pardubice 

50 bříza bělokorá 90 Na Drážce 610 2981/31 Pardubice 

 

Úklid veřejných prostranství 

Do úřadu městského obvodu Pardubice III je zařazena pracovní skupina, která je tvořena zaměstnanci 
zařazenými do úřadu městského obvodu Pardubice III. V roce 2020 měla pracovní skupina 5 zaměstnanců. 
Navíc na základě Smlouvy o zařazení odsouzených mužů do práce s Vězeňskou službou České republiky byli 
v roce 2020 zaměstnáni 2-3 odsouzení muži. Z důvodu opatření souvisejících s epidemiologickou situací 
COVID-19 (nařízení Vězeňské služby) odsouzení muži od 21. 10. 2020 do 31. 12. 2020 přerušili činnost. Obě 
skupiny prováděly úklid a čištění veřejného prostranství v sídelních částech Dubina, Drážka, Slovany, 
Studánka, Hůrka. 

Pracovní skupina vykonávala zejména tyto práce: 

• čištění veřejných ploch a veřejné zeleně (tj. ruční sběr odpadků zametáním těchto ploch od nečistot a 
odpadků všeho druhu), 

• denně (pondělí až neděle) úklid tržních míst v sídelních částech Drážka a Dubina a úklid venkovních 
ploch objektu Pergola a obchodního centra Dubina, 

• úklid stanovišť velkoobjemových kontejnerů, 

• drobné ošetřování veřejné zeleně (nevyžadující odbornost): seč ruderálních porostů a likvidace 
drobných uhynulých (suchých) stromů nad rámec sjednaných smluvních vztahů v této oblasti, 

• celoroční čištění komunikací ve správě obvodu (parkovišť, chodníků a vozovek) nezahrnutých do 
harmonogramu čištění, 

• v podzimním období úklid spadaného listí z komunikací ve správě obvodu (tj. chodníků, parkovišť, 
vozovek), 

• čištění ploch v lesoparku – úklid odpadků a sekání ruderálních porostů kolem laviček, 

• čištění odvodňovacích kanálů a vpustí, 

• zimní údržba chodníků nezařazených do plánů zimní údržby, 

• drobné opravy a údržba herních prvků, venkovního fitness, konstrukce pískovišť, oplocení hřišť a 
mobiliáře, 

• pomocné práce pro úřad městského obvodu Pardubice III – manipulační, distribuční práce a drobné 
opravy,  

• roznášení zpravodaje vydávaného městským obvodem Pardubice III do poštovních schránek občanům, 
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• roznášení informačních letáků o investičních akcí realizovaných městským obvodem, popř. městem 
Pardubice do poštovních schránek občanům obvodu, 

• distribuce roušek seniorům bydlícím na území obvodu do poštovních schránek.  
 

Odsouzení muži vykonávali zejména tyto práce: 
Na základě Smlouvy o zařazení odsouzených mužů do práce s Vězeňskou službou České republiky byli v roce 
2020 zaměstnáni 2-3 odsouzení muži. Z důvodu opatření souvisejících s epidemiologickou situací COVID-19 
se nejednalo o celoroční práci, neboť z důvodu nařízení Vězeňské služby ČR odsouzení muži pracovali pouze 
do 21. 10. 2020. 
 

Dle epidemiologické situace bylo realizováno:   

• celoroční čištění komunikací (parkovišť, chodníků a vozovek), nezahrnutých do harmonogramu čištění, 

• úklid stanovišť velkoobjemových kontejnerů, 

• úklid stanovišť velkoobjemových kontejnerů, 

• v podzimním období úklid spadaného listí z komunikací ve správě obvodu (tj. chodníků, vozovek a 
parkovišť), 

• v případě nemoci či jiných překážek na straně zaměstnanců zařazených do pracovní skupiny úřadu 
městského obvodu Pardubice III nebo čerpání jejich řádné dovolené prováděli čištění veřejných ploch a 
veřejné zeleně (ruční sběr odpadků a zametání těchto ploch od nečistot všeho druhu). 

 

Odpadové hospodářství  
 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad 
V roce 2020 Městský obvod Pardubice III zajišťoval na 11 kontejnerových stanovištích dle uzavřeného 
smluvního vztahu v určených týdnech a různých pracovních dnech přistavování velkoobjemových 
kontejnerů, celkem se uskutečnilo 136 přistavení kontejnerů. Na přistavování velkoobjemových kontejnerů 
bylo vynaloženo 616 479,58 Kč včetně DPH. 
 

Údržba a výsyp odpadkových košů 
Na území Městského obvodu Pardubice III bylo umístěno celkem 134 odpadkových nádob, z toho 33 ks 
odpadkových košů je ve vlastnictví města a ve správě MO III a 101 ks ve vlastnictví poskytovatele služby. 
Výsyp těchto nádob byl prováděn 3x týdně dle rozpisu (po + st + pá) s výjimkou 6 ks stanovišť. U 5 stanovišť 
(celkem 7 ks odpadkových košů) byl v termínu od 1. 11. - 31. 3. realizován zimní svoz ve frekvenci pouze 1x 
týdně, vždy v pátek. Výsyp 9 ks odpadkových košů osazených ve Studáneckém lese byl prováděn 2x týdně 
dle rozpisu (po + čt) a v termínu od 1. 11. do 31. 3. byl realizován zimní svoz ve frekvenci 1x týdně, vždy ve 
čtvrtek. Celkové náklady na výsyp odpadkových nádob byly 402 224,97 Kč včetně DPH. 
Na opravy stávajících odpadkových nádob ve vlastnictví města a ve správě městského obvodu Pardubice III 
byla v roce 2020 vynaložena částka ve výši 7 865 Kč včetně DPH. 

Údržba a výsyp speciálních košů na psí exkrementy 
Na území městského obvodu bylo v roce 2020 umístěno celkem 66 ks speciálních košů na psí exkrementy, 
Služby města Pardubic a.s. na základě uzavřeného smluvního vztahu zajišťovaly jejich obsluhu a výsyp, 
odvoz a likvidaci odpadu a také pravidelné doplňování chybějících sáčků při výsypu košů. V zimním období 
od 1. 11. do 31. 3. byl výsyp prováděn 1x týdně ve čtvrtek, v letním období od 1. 4. do 31. 10. 2x týdně 
v pondělí a ve čtvrtek. Na stanovištích ve Studáneckém lese byl prováděn výsyp celoročně 1x týdně ve 
čtvrtek. Celkové náklady na výsyp a doplňování sáčků u speciálních košů na psí exkrementy byly 260 956,87 
Kč včetně DPH. Na údržbu a opravy stávajících košů na psí exkrementy byly vynaloženy náklady ve výši  
6 171 Kč včetně DPH. 

Černé skládky 
Během roku 2020 městský obvod likvidoval jednu černou skládku. Na likvidaci černé skládky byly v roce 
2020 vynaloženy náklady ve výši 1 012,80 Kč včetně DPH.  

Lesopark  
V lesoparku byla prováděna údržba a opravy herních prvků umístěných na dětském hřišti včetně úpravy a 
doplnění dopadové plochy (písek). Dále byla prováděna drobná údržba mobiliáře (laviček, stolu) a výsyp 
odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy.  

Drobná zahradní architektura, dětská hřiště a sportoviště na veřejném prostranství 
Níže je uveden seznam herních zařízení umístěných na území městského obvodu v roce 2020: 
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Dětská hřiště velká:  

1. Dětské hřiště v ulici Blahoutova před čp. 621-623 vč. pískoviště   
2. Dětské hřiště v ulici Jana Zajíce za čp. 633-637 vč. pískoviště   
3. Dětské hřiště v ulici Jana Zajíce u čp. 866-869 (u sportoviště) vč. pískoviště  
4. Dětské hřiště v ulici Lidmily Malé mezi bytovými domy čp. 601-606 a 613-618  
5. Dětské hřiště v ulici Bartoňova u čp. 835-839 – herní sestava Drak  
6. Dětské hřiště v ulici Bartoňova u čp. 835-839 DH – samostatné herní prvky + balanční herní sestava  
7. Dětské hřiště v ulici Jana Zajíce u čp. 984-986 vč. pískoviště  
8. Dětské hřiště v ulici Jana Zajíce mezi čp. 960-961 vč. pískoviště   
9. Dětské hřiště v ulici Dubové návrší mezi čp. 748-749 
10. Dětské hřiště v ulici Pod Studánkou mezi čp. 751-752 a 753-754 
11. Dětské hřiště v ulici Jana Zajíce mezi ZŠ Dubina a cyklostezkou - lanovka 
12. Dětské hřiště Opavia v ulici Jana Zajíce vč. 2x pískoviště  
13. Dětské hřiště v ulici Erno Košťála u čp. 998-999   
14. Dětské hřiště v ulici Erno Košťála Parkour u Základní školy Dubina  
15. Dětské hřiště v ulici Spojilská u čp. 1779  
16. Dětské hřiště ve vnitrobloku tvořený ulicemi U Háje, Na Drážce a Bezdíčkova vč. pískoviště – oplocené 

dětské hřiště  
17. Dětské hřiště ve vnitrobloku tvořený ulicemi U Háje, Na Drážce a Bezdíčkova – Opičí dráha 
18. Dětské hřiště v ulici Na Drážce mezi čp. 1564 a 1561-1563 – vč. pískoviště  
19. Dětské hřiště v Lesoparku vstup z ulice Bartoňova 

 

Samostatné prvky: 

1. Ulice Rumunská vedle trafostanice – kolotoč, skluzavka  
2. Ulice Na Drážce mezi čp. 345 a 349 – překlápěcí houpačka, pískoviště  
 

Sportoviště:  

1. Ulice Jana Zajíce mezi čp. 960-961  
2. Ulice Erno Košťála u čp. 973  
3. Ulice Erno Košťála u čp. 996-997  
4. Vnitroblok tvořený ulicemi U Háje, Na Drážce a Bezdíčkova - hřiště na nohejbal   
5. Vnitroblok tvořený ulicemi U Háje, Na Drážce a Bezdíčkova - koš na streetball  
6. Ulice Spojilská 1779  
7. Ulice Jana Zajíce mezi ZŠ Dubina a cyklostezkou  
8. Ulice Sezemická  
9. Ulice Jana Zajíce - restaurace U Maxe (poznámka: částečně jiný vlastník pozemku)  
10. Ulice Jana Zajíce čp. 633-637  
11. Ulice V Zahrádkách – podél lesa 

Fitparky:  

1. Sídelní část Dubina - u oplocení Základní školy Dubina  
2. Sídelní část Drážka - vnitroblok tvořený ulicemi U Háje, Na Drážce a Bezdíčkova 

Samostatné pískoviště:  

1. Ulice Erno Košťála čp. 996-997  
2. Ulice Erno Košťála čp. 972 
3. Ulice Erno Košťála čp. 975  
4. Ulice Erno Košťála čp. 1000 
5. Ulice Erno Košťála čp. 1002 
6. Ulice Dubinská čp. 738 
7. Ulice Dubinská čp. 741 
8. Ulice Dubinská čp. 722 
9. Ulice Bartoňova čp. 849  
10. Ulice Dubinská čp. 833 
11. Ulice Na Drážce čp. 1493 
12. Ulice Na Drážce čp. 418  
13. Ulice Na Drážce čp. 351 
14. Ulice Na Drážce čp. 1538  
15. Ulice Na Drážce čp. 1559 
16. Ulice Na Drážce čp. 1550  
17. Ulice Na Drážce čp. 1553  
18. Ulice Studánecká čp. 1568 
19. Ulice Sezemická čp. 1353 
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VÝMĚNA PÍSKU V PÍSKOVIŠTÍCH V ROCE 2020: 
V roce 2020 byla na základě uzavřeného smluvního vztahu (formou objednávky) realizována výměna písku 
v pískovištích, která jsou ve správě Městského obvodu Pardubice III. V pískovištích byl uložen nový praný 
říční písek bez prachových a jílových částic frakce 0,2 - 2 mm. Písek splňuje hygienické požadavky dle 
vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku  
v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění. Zhotovitel při předání díla předal Objednateli 
certifikát a prohlášení o shodě. Certifikát prokazuje soulad dodaného písku s výše uvedenou vyhláškou.  
 

KONTROLNÍ ČINNOST NA ÚSEKU SPRÁVY DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ 
V roce 2020 byly prováděny kontroly v souladu s ČSN EN vztahující se na tuto problematiku, a to:  
a) běžné vizuální kontroly, které prováděli zaměstnanci Městského obvodu Pardubice III zařazeni do úřadu 

či do pracovní skupiny;  
b) provozní kontroly provedené odborně způsobilou osobou; 
c) hlavní roční odborná kontrola; 
d) mimořádné běžné kontroly na základě doporučení výrobce; 
e) mimořádné provozní kontroly na základě doporučení výrobce; 
f) roční kontroly venkovního fitness prováděné výrobcem těchto prvků.  
 

Běžné kontroly: 
Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny 
vandalismem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí 
zařízení nebo rozbitých lahví, dále např. zasahující větve stromů a keřů (či jiných částí dřevin, popř. rostlin 
vč. plevele). Interval kontrol je 1x za 14 dní, popř. v jiném termínu určeném výrobcem. 
 

Provozní kontroly:  
Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z 
hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tento typ kontrol provádí revizní technik s příslušným oprávněním 
(odborně způsobilá osoba s oprávněním dle příslušné ČSN EN) na základě objednávky MO či jiného 
smluvního vztahu. Interval kontrol je 1x za 3 kalendářní měsíce, popř. v jiném termínu určeném výrobcem.  
 

Hlavní roční kontrola: 
Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců. Hlavní roční kontrola za účelem 
zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu 
nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně 
vestavěných nebo vyměněných částí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou 
dobu jejich životnosti. Tento typ kontrol provádí revizní technik s příslušným oprávněním (odborně 
způsobilá osoba s oprávněním dle příslušné ČSN EN).  
 

Zjištěné závady PŘI KONTROLÁCH jsou odstraňovány u odborných společností na základě objednávek či 
jiných smluvních vztahů nebo prostřednictvím zaměstnanců. 
Předmětem kontrol byly herní sestavy, jednotlivé herní prvky, pískoviště, sportoviště a prvky venkovního 
fitness dle výše uvedeného seznamu.  
Na základě provedených kontrol byly sestavovány návrhy na provedení oprav a údržby výše uvedeného 
mobiliáře (dětských hřišť, prvků, venkovního fitness, sportovišť a pískovišť).  
Situace řešeny předáním pokynů k provedení drobných oprav a údržby pracovní skupině ÚMO (např. 
promazání šroubových spojů, dotažení spojů, výměny náhradních dílů, dorazů atd.).  
V případě potřeby větších oprav či odborných zásahů byl osloven výrobce dětských hřišť k provedení zásahů 
vedoucích k odstranění závad.  
 

Systém kontrol herní zařízení – sumáře za rok 2020  
Mimořádná běžná kontrola sestavy Drak (čp. 835-839) ulice Bartoňova     126 
Běžná kontrola všechny pískoviště, herní prvky, sportoviště, venkovní fitness   23 
Provozní kontrola všechny pískoviště, herní prvky, sportoviště, venkovní fitness   4 
Mimořádná provozní kontrola sestava DRAK (čp. 835-839) ulice Bartoňova   4 
Běžná kontrola venkovního fitness (Dubina + Drážka) – 1 x za 14 dní     28 
Roční hlavní kontrola venkovního fitness = revize       1 
Hlavní roční kontrola – odborně technická všechny pískoviště, herní prvky, sportoviště,  
venkovní fitness          1 
Mimořádná opatření          3 
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Mimořádná opatření:         
Jedná se o opatření z důvodu mimořádných událostí ve spojitosti s herními zařízeními. Řešení bylo 
provedeno včetně místního šetření a provedení zápisu o příslušných úkonech. Jednalo se konkrétně o 
následující opatření: 
č. 1/2020 - zajištění bezpečnosti osob v rámci oprav skluzavek v ulicích Na Drážce a Jana Zajíce 
č. 2/2020 - zajištění dětského hřiště po napadání dřevní hmoty po povětrnostní kalamitě ze dne 20.7.2020 
č. 3/2020 - poškozený (odstraněný) herní prvek L-DH 1-4 pružinová houpačka Kohoutek – dětské hřiště 
Lesopark      

LAVIČKY  
V roce 2020 se na veřejných prostranstvích nacházelo 519 laviček, o které městský obvod pravidelně 
pečuje. V jarních měsících byla provedena vizuální kontrola tohoto mobiliáře, byl sestaven plán oprav, 
potřeba dodání nových prken atd. Dle závažnosti a náročnosti navrhovaných zásahů byl sestaven plán 
oprav. Byla objednána nová prkna, a to dřevěná i umělohmotná. Poškozená prkna u laviček byla nahrazena 
novými prkny. Lavičky s poškozenými dřevěnými sedáky a opěradly byly nahrazeny sedáky a 
opěradly umělohmotnými fošnami. V ostatních případech byly lavičky s dřevěnými fošnami opatřeny 
nátěrem. 
 

STROLY A LAVICE (SESTAVY)  
Na území obvodu jsou umístěny lavice a stoly. Dochází dle potřeb k jejich přemísťování, nijak tomu nebylo 
ani během roku 2020. Níže je uvedena skutečnost včetně poznámky o přemístění. 

1. Odpočinková zóna Bartoňova čp. 835-869 – 1 stůl + 2 lavice a 2 stoly + 5 lavic  
2.  Pohádková cesta – centrální park Dubina – 1 stůl + 2 lavice – přemístěny na louku pro volné 

pobíhání psů v ulici Blahoutova  
3. Bartoňova za čp. 849 – 1 stůl + 2 lavice  
4. Na Drážce čp. 1493 – 1 stůl 
5. Na Drážce čp. 1500 – 1 lavička 

Kulturní památky nacházející se na území městského obvodu  
Na území obvodu je 13 nemovitých kulturních památek. V sídelní části Dubina v ulici Blahoutova se nachází 
2x plastika Květ a plastika Rostlinné motivy. V ulici Jana Zajíce se nachází plastika Rodina a výtvarná stěna 
Motivy souhvězdí zvěrokruhu. V ulici Lidmily Malé se nachází výtvarná stěna Motivy souhvězdí zvěrokruhu. 
V ulici Erno Košťála se nachází plastika Růže a plastiky Slunce, Voda a Vzduch. V centru sídliště se nachází 
socha Vítězství a keramická stěna Strom. U křižovatky ulic Pod Zahradami a Pod Lipami  
je umístěn pomník obětem I. a II. světové války. V ulici Hraniční se nachází Boží muka s lucernou a v ulici  
Pod Lipami se nachází Křížek a Zvonice. Uvedené památky jsou v majetku města, Městský obvod nad nimi 
zajišťuje dohled. To znamená, že v případě jejich poškození nahlašuje tuto události jejich vlastníkovi, a to 
městu Pardubice, konkrétně odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic. Níže je uveden 
podrobný seznam tohoto majetku:   
 
SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  

• Plastika Květ - Dubina, ul. Blahoutova před čp. 632  

• Plastika Květ - Dubina, ul. Blahoutova před čp. 608  

• Plastika Rodina - Dubina, ul. Jana Zajíce u čp. 983, v centrálním parku Dubina (u rampy) 

• Plastika Růže - Dubina, Erno Košťála, před Domem barev 

• Socha Vítězství - centrum sídliště Dubina (vedle domečků) 

• Pomník Oběti I. a II. sv. války - ul. Pod Zahradami a Pod Lipami 

• Boží muka s lucernou – ul. Hraniční, křižovatka 

• Křížek a zvonice - Studánka, ul. Pod Lipami 

• Křížek a zvonice - Hůrka 

• Reliéf výtvarné stěny "Motivy souhvězdí zvěrokruhu" - Dubina, ul. J. Zajíce, u hřiště za čp. 633-637  

• Reliéf výtvarné stěny "Motivy souhvězdí zvěrokruhu" - Dubina, ul. L. Malé, u hřiště za čp. 615-616 

• Keramická stěna Strom - Dubina na stěně obchodního centra (pod ochozem objektu čp. 983) 

• Plastiky před ZŠ Dubina v ul. Erno Košťála, Slunce, Voda, Vzduch - 3 ks 
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Investice a opravy na území obvodu v roce 2020 
 

Přehled oprav a investic hrazených z rozpočtu obvodu 

Název akce  Cena včetně DPH 

Realizace sadových úprav - výsadba keřů v ulici Husova u čp. 1782 Výsadba 17 891,06 Kč 

Realizace sadových úprav - dosadba keřů do stávajícího živého plotu 
podél BD čp. 643 v ulici Blahoutova 

Výsadba 8 718,05 Kč 

Realizace sadových úprav - výsadba keřů v ulici Jana Zajíce za čp. 946 Výsadba 8 843,89 Kč 

Realizace výsadby 100 ks stromů v ulici Blahoutova a Jana Zajíce za BD čp. 
624-628 a čp. 629-632 

Výsadba 152 218,00 Kč 

Realizace sadových úprav - výsadba keřů v ul. Lidmily Malé před čp. 823 Výsadba 5 739,03 Kč 

Realizace sadových úprav - výsadba dřevin do stávajícího vyvýšeného 
záhonu před ZŠ Dubina v ulici Erno Košťála 

Výsadba 6 911,52 Kč 

Realizace sadových úprav - výsadba keřů do nového záhonu v ulici Erno 
Košťála z boku čp. 974, dosadbu keře do stávajícího záhonu v ulici Erno 
Košťála před čp. 957 a dosadbu dřeviny v ulici Na Drážce za čp. 345. 

Výsadba 15 475,90 Kč 

Realizace výsadby 26 ks stromů na území Městského obvodu Pardubice III Výsadba 172 340,30 Kč 

PD - Doplnění dokumentace "Oprava chodníku v ulici Sezemická od x s ul. 
Věry Junkové po x s ul. Bezdíčkova“ – posouzení stávajících stromů a 
návrh náhradní výsadby 

PD 10 000,00 Kč 

Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi DB čp. 1558-1560 až čp. 1561-1563, 
Pardubice 

Stavba 4 671 180,03 

Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic 
Raabova – SO 104 - větev D - v ulici Hraniční v úseku od čp. 433 po čp. 1 a 
v ulici Raabova od křižovatky s ul. Hraniční po křižovatku s ul. Spojilská – 

stavba byla zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2020 

Stavba 558 588,03 Kč 

Zhotovení jednostupňové PD "Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 
1558-1560, Pardubice“ 

PD 99 946,00 Kč 

Opravy a údržba dešťových vpustí na území Městského obvodu Pardubice 
III  

Stavba 419 480,25 Kč 

Oprava a údržba komunikací na území Městského obvodu Pardubice III Stavba 1 091 857,75 Kč 

Rozdělení plochy pro volné pobíhání psů Stavba 43 832,00 Kč 

Oprava DH - Dodání písku na dopadové plochy u DH Lidmily Malé DH 3 777,62 Kč 

Oprava DH - Dodání písku na dopadové plochy u DH Dubové návrší DH 3 544,09 Kč 

Oprava DH - Oprava herních zařízení na území Městského obvodu 
Pardubice III po provozní kontrole 1/2020 

DH 154 964,70 Kč 

Oprava DH - výměna obruby pískoviště u čp. 1493 v ul. Na Drážce DH 13 189,00 Kč 

Oprava DH - výměna dílu skluzavky u sestavy Bezděz na DH L. Malé a 
dodání krytek na sloupky oplocení DH za čp. 984-986 J. Zajíce 

DH 40 752,80 Kč 

Oprava DH - oprava kolotoče a doplnění odcizeného pomocného lana DH 6 957,50 Kč 

Oprava DH - oprava herních zařízení na území Městského obvodu 
Pardubice III po PK 03/2020 

DH 32 415,90 Kč 

Oprava DH - výměna pískoviště v ul. Jana Zajíce u čp. 961 v ul. Jana Zajíce DH 16 698,00 Kč 

Oprava DH - výměna písku v pískovištích ve správě MO Pardubice III v 
roce 2020 

DH 183 844,98 Kč 

Oprava DH - Kontrola herních prvků a dotažení spojovacích částí a oprava 
bezpečnostního pryžového povrchu na parkourovém hřišti před ZŠ 
Dubina 

DH 28 548,74 Kč 

Oprava DH - odstranění pískoviště v ulici Luďka Matury u čp. 816 DH 19 360,00 Kč 

Oprava DH - rekonstrukce ocelových míčových zábran na sportovišti v ul. 
Erno Košťála čp. 973 

DH 89 518,22 Kč 

Oprava DH - opravy a výměny herních a sportovních zařízení ve správě 
MO Pardubice III na základě ROTK 2020 

DH 109 311,40 Kč 

Projektové dokumentace staveb celkem  99 946,00 Kč 

Provedení oprav dětských hřišť celkem  702 882,95 Kč 

Provedení staveb komunikací celkem  6 784 938,06 Kč 

Provedení výsadeb včetně dokumentace celkem  439 277,75 Kč 

CELKEM  8 027 044,76 Kč 
 

Doprava  

Údržba komunikací na území obvodu  
V roce 2020 byla prováděna oprava a údržba místních a účelových komunikací (opravy výtluků, propadů a 
různých nerovností vozovek a chodníků) v celkové výši 1 091 857,75 Kč. 
Dále byly prováděny výškové úpravy dešťových uličních vpusti, čištění a opravy dešťových přípojek a 
odvodňovacích žlábků v celkové výši 419 480,25 Kč.  
Na čištění komunikací byla vynaložena částka 324 934,88 Kč, která zahrnuje náklady na úhradu za práci 
odsouzených při úklidu komunikací, na likvidaci plevele vzrostlého v komunikacích a na svoz a likvidaci 
odpadu z čištění komunikací. 
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Péče o veřejný pořádek a bezpečnost v rámci městského obvodu v roce 2020 
S ohledem na opatření související s epidemiologickou situací COVID-19 se v průběhu roku 2020 
neuskutečnily žádné bezpečnostně kontrolní akce prováděné ve spolupráci s Městskou policií Pardubice a 
Policií ČR se zaměřením na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 
heren a pohostinských zařízení.  

IV. 
 

VÝKON KONTROL ČINNOSTI MO A JEHO ORGÁNŮ  
VČETNĚ METODICKÉ POMOCI 

 
Magistrát města ve věcech samostatné a přenesené působnosti poskytuje úřadům městských obvodů 
metodickou pomoc, kontroluje a koordinuje jejich činnost dle zákona o obcích, dalších zákonů a Statutu. 
Dozor nad dodržováním zákonnosti při výkonu samostatné a přenesené působnosti orgánů města a 
městských obvodů je upraven zákonem o obcích a dalšími zákony. 

Magistrátem města Pardubic byly naplánovány kontroly na těchto úsecích:  
kancelář tajemníka – vedení úřední desky, obvod správních agend – matrika – vidimace, legalizace, odbor 
dopravy – výkon přenesené působnosti, odbor ekonomický – správa místních poplatků. 

Z důvodu mimořádných opatření vyhlášených vládou v návaznosti na onemocnění Covid -19 došlo 
k dočasnému přerušení provádění kontrol magistrátem na městských obvodech, uvedené kontroly tedy 
neproběhly. 

Jinými orgány byly provedeny tyto kontroly: 

• Dne 16. 7. 2020 byla provedena pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR kontrola plateb 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 
2017 – 2020 k datu 29.2.2020. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 
evidenční nedostatky. 

• dne 23. 4. 2020 byl ukončen přezkum hospodaření městského obvodu za rok 2019 auditory Krajského 
úřadu Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 4 odst. 1) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeného podle § 2 a 3 
citovaného zákona, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo MO tak mohlo závěrečný účet 
předchozího roku uzavřít s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

• dne 6. 10. 2020 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2020 auditory 
Krajského úřadu Pardubického kraje – nebyly zjištěny závady. Konečné přezkoumání hospodaření za rok 
2020 bude provedeno v dubnu 2021. 
 

V. 
ZÁVĚR 

 
Rok 2020 byl ovlivněn pandemickou situací. Dlouhodobá mimořádná situace měla vliv jak na činnost 
volených orgánů obvodu, tak na provoz úřadu a knihovny, kdy jsme se všichni přizpůsobovali potřebným 
opatřením, abychom eliminovali rizika šíření onemocnění Covid-19. I za této mimořádné situace plnil 
městský obvod i jeho úřad řádně své úkoly a byl nápomocen svým obyvatelům. V počátcích epidemie 
proběhla prostřednictvím městských obvodů distribuce roušek seniorům. Průběžně, prostřednictvím 
zveřejňovaných informací, napomáháme se orientovat v aktuálních opatřeních tak, aby mohla být řádně 
akceptována. 

 
 
 

V Pardubicích dne 14. února 2021 
Zpracoval: Ing. Irena Štěpánková a kolektiv zaměstnanců 
 
 


