
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 8. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 3. 2020      Číslo zprávy:   1 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová, starostka 

 
Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 
Důvodová zpráva 

Dne 12. 12. 2019 
 Jednání s Ing. Kopeckým, řed. Služeb města Pardubic  

 nabídka na osázení misek na sloupech veřejného osvětlení na Pernštýnském náměstí 
převislými muškáty s pravidelnou zálivkou, zpracoval: Ing. Šanda (celková cena 
137 640,- bez DPH) 

Závěr: bude pokračováno v jednání se SmP - podmínky, cenová nabídka…, zároveň budeme 
hledat do budoucna jiné řešení, možnost nákupu multifunkčního vozidla, který bude loužit 
nejen k zálivce, ale i pro úklid hlavně na Starém městě. Vyhledávání z možných nabídek – 
vedoucí odboru,      zodpovídá: M. Klapka + P. Janata 

 
Dne 13. 12. 2019 

 Supervize v Praze 
 problematika školství, téma: ČR investuje do vzdělávání téměř nejnižší podíl DPH ze zemí 

OECD, mění se role učitele, velké procento učitelů je ve své profesi nespokojeno, nechuť 
žáků ke škole, pouze 40% absolventů pedagogických fakult jde skutečně do praxe učit, 
na středních školách je 30% učitelů starších 56let, podprůměrné platy, problematika 
v procesu inkluze… 
 

 Výroba plakátů na adventní rozlévání polévky, reklama na sociálních sítí, zajištění 
výroby zelné polévky      zodpovídá: starostka a tajemnice 

 
Dne 16. 12. 2019 

 Domluvena inzerce do zpravodaje Pardubické 1 s firmou ENTERIA 
 Jednání s asistentkou Hanou Sejkorovou, která bude informovat o žádosti MO Pce I 

z vedení Ing. Martina Kvírence, předsedu představenstva Chládek a Tintěra 
Závěr: počítá se s inzercí do zpravodaje pro rok 2020 

 

 Jednání se zastupitelem V. Jirsou + J. Kratochvílem na téma: “ Pojízdná sauna“ 
 Představa o umístění pojízdně sauny v Parku Na Špici, frekvence cca 2x týdně podle 

zájmu, ovšem nesmí se jednat o komerční záležitost po dobu udržitelnosti, spíše 
dobrovolný příspěvek. 



Závěr: problematika udržitelnosti – p. Rašková, dále by bylo třeba schválení OD MmP a Povodí  
Labe 

 

 Jednání 26. schůze RMO 
 Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu, 
 výjimka ze zadávacího řádu – „Výsyp a pronájem odpadkových nádob včetně likvidace 

komunálního odpadu“ a „Výsyp košů na psí exkrementy včetně likvidace odpadu“, 
 výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – smlouva o zajištění a odstranění 

akutních závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, 
 výběrové řízení č. 8/2019: „Rámcová smlouva na opravy dlážděných povrchů 2020-2022“, 
 rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 7/2019 – „Výstavba 

workoutového hřiště v parku Na Špici“, 
 dodatek smlouvy, 
 diskuze. 

 
Dne 17. 12. 2019 

 Jednání se zástupci firmy STAKO, Ing. arch. Monika Langrová + projektant 
 Areál bývalé tiskárny v Pcích se po letech změní, vyroste zde stovka bytů, stavba byla 

spuštěna – je připravován pozemek, budují se inženýrské sítě, vše mělo být hotovo do 
roku 2022, ovšem vše brzdili sousedi parcely a také se objevily potíže i kvůli dopravě – 
s územním plánem byl projekt v souladu, a nakonec se podařilo vyřešit i dopravní 
napojení. V plánu je i vybudování podzemního parkoviště, v ulici Za Pasáží vznikne u 
nových domů prostor, který bude navazovat na zeleň v okolí NIVD pro další vzdělávání. 
Po jednání s investorem je záměr celou lokalitu otevřít. 
 

 Účast na jednání Komise pro reklamu a pozemky 
 Ochutnávka zelné polévky v čase Adventu na třídě Míru u fontány, organizace: zajištění 

stánku, stolků, lavic, výroby polévky, odvoz na místo, ohřívání, nabídka přílohy, 
cukroví, distribuce, kostýmy, hygienické podmínky - zodpovídá: starostka a tajemnice 
Závěr: rozdáno celkem 80 litrů zelné polévky, podávalo se odhadem 400 porcí pro občany. 
Velmi zdařilá akce.  
 

Dne 18. 12. 2019 
 Slavnostní předávání automobilů na Krajském ředitelství HZS Pardubického kraje 

 Uskutečnilo se předání tří hasičských automobilů s přívěsem, značky Ford Transit. Vše 
díky dotaci z generálního ředitelství HZS ČR, Pardubického kraje a doplatku jednotlivých 
obvodů, tedy i MO Pce I. Městský obvod Pardubice I-DA tovární značky Ford Transit 
kategorie podvozku 1 „pro městský povoz“ s požárním přívěsem. 

       Cena = 1 000 030 Kč, dotace:      450 000 Kč z GŘ HZS 
                                                             300 000 Kč Pardubický kraj 
                                                             280 000 Kč MO Pardubice I 
 

 Pracovní oběd se senátorkou M. Horskou, téma: škola Svítání, spolupráce, účast 
na slavnostních akcích 

 Jednání s vedením Paláce Pardubice, ředitel Roman Kafonek 
 systém zpoplatnění parkovného s ohledem na zkvalitnění dostupnosti stání v garážích 

OC, 
automatizovaný kamerový systém zákazníky sám pustí, pokud mají parkovné uhrazeno 
nebo využili možnosti jedné hodiny zdarma 

 připravované akce v roce 2020: př. Turnaj ve hře Quoridor, plesy, Den pro seniory, 
Show s panenkami L.O.L. SURPISE… 

 
Dne 19. 12. 2019 

 Gratulace k výročí kamenné svatby manželům Šejblovým - zodpovídá: starostka 
 Společenská událost koncert Komorní soubor Barocco sempre giovane 

 
Dne 20. 12. 2019 

 Účast na 25. ročníku slavnostního vystoupení sboru pod vedením Vladimíra Hrona 
na SPŠE v Pardubicích – „Vánoční koledy“ 
 



 Společenská událost – koncert J. K. Bandu v KD Hronovická 
 
Dne 21. 12. 2019 

 Úvodní slovo starostky před „Vánočními zpěvy“ v kostele Zvěstování Panny Marie 
v Pcích, hudební vystoupení pod vedením kapelníka folkové skupiny Pouta Ivana 
Šmejdy a dětských sborů 
 

Dne 3. 1. 2020 
 Jednání se strážmistrem Antochem z MP za účasti vedoucí odboru H. Pechmanové, 

téma: průjezdnost městem a další podněty 
 problematika dopravního značení – místa jsou pro řidiče zmatečná 
 chybějí parkovací místa pro motorky 

              Závěr: podněty předat dopravní komisi – zodpovídá: starostka 
 
 
 
Dne 6. 1. 2020 

  Jednání s vedoucím odboru kultury M. Karasem, téma: pamětní desky - 
zodpovídá: starostka 
 triptych Alva Hajn v Bubeníkových sadech 
 pamětní deska na Obchodní akademii a jazykové škole v Pardubicích 

 

   Jednání se zástupci Židovské obce v Praze – předseda F. Bányai, p. Hikeš, Ing. Vejnar 
(spolumajitel Domu služeb). Téma: synagoga 
 bude pokračováno v jednání - zodpovídá: starostka 

 
Dne 8. 1. 2020 

   Tříkrálová sbírka na MO Pardubice I 
   Zajistit opravu vánoční výzdoby před VČD Pardubice pro letošní rok 2020 – 

zodpovídá: M. Klapka 
   Zvážit možnost parního tlakového mytí nečistot na Starém městě (holubince, 

zákoutí…), nabídka speciálního úklidu, projednat s odborem správy majetku – 
zodpovídá: M. Klapka     

   Informovanost ohledně dopravní situace u OC Grand – instalace dopravní značky 
zákazu vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou (mimo zásobování 30 min.) 
do prostoru mezi vjezdem do podzemních garáží Grandu a potravinářskou školou – 
zodpovídá: H. Pechmanová 

 
Dne 9. 1. 2020 

  Jednání s p. Ing. Šmahou, témata: 
 parkování na Wernerově nábřeží - MP 
 kontrola nakládání s odpady v restauraci Tandoor 
 vyčištění šachet Císařského náhonu z důvodu průtoku vody 
 zajistit ochranu jerlínů, jednat s památkáři a odborem životního prostředí 
 na Wernerově nábřeží je pouze 1 odpadkový koš 
Závěr: v procesu řešení 

 
Dne 10. 1. 2020 

   Losování výherců osmisměrky ze zpravodaje Pardubická 1 
 zajistit komunikaci s výherci a předání vstupenek do aquaparku Pardubice – 

zodpovídá: tajemnice 
 

   Jednání se zastupitelem města Pardubic J. Kutílkem ohledně ulice JUDr. Krpaty 
 je třeba v tomto čase upřednostnit revitalizaci ulice Sezemická, která je v havarijním 

stavu 
 přesto máme na zřeteli i špatný stav ulice JUDr. Krpaty, vyplynulo nakládání s dešťovou 

vodou – inovativní a šetrné nakládání s dešťovou vodou, snížení terénu a svod 
povrchové vody ze zpevněných ploch. V takovémto průlehu se zachycená vody může 
postupně vsakovat, přebytek zteče do kanalizace. 

Závěr: pokračovat v jednání a přizvat ředitele VaKu Ing. Vavřičku – zodpovídá: starostka 
 



Dne 13. 1. 2020 
   Záměr k pokládání prvních kamenů zmizelých – tedy kamenů, o které je třeba 

klopýtnout (Stolpersteine) v Pardubicích - dlažební kostky s mosazným povrchem, 
vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. 
Závěr: bude realizováno 
 

   Jednání u náměstka Kvaše, přítomni starostka MO Pce I, řed. SmP Ing. Kopecký, 
zastupitel města Pardubic V. Jirsa 
 osázení misek na Pernštýnském náměstí, řešení najde MO Pce I, poptáme druhy květin, 

které by byly vhodné ke květinové výzdobě radnice, řešení pravidelné a krátké zálivky 
úkol pro zahradní arch. p. Lenku Markovou, zodpovídá: tajemnice 

 

 Jednání 27. schůze RMO 
 Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu, 
 vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Bytový dům 

Na Třísle“, 
 výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – „Smlouva na pravidelnou údržbu 

(kamenické práce)“ od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2021, 
 výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo „Poskytování 

konzultací směřujících k maximálnímu využívání mzdového software na základě 
operativních požadavků objednatele“, 

 osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMO Pardubice I, 
 revokace usnesení RMO č. 217 ze dne 25. 11. 2019, 
 jmenování hodnotící komise pro výběr nejlepší nabídky prodeje automobilů, 
 diskuze. 

 
Dne 14. 1. 2020 

 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce – 28/2020 
 spol. Magnum – tržnice, projednáno s Drajerovými (zatím situace stejná), připravit 

jednání s majitelem Magnumu Ing. Vymazalem a OD Ing. V. Bakajsou, zodpovídá: 
starostka 

 připravit jednání s MP, řešit pokutováním na tržnici (k dispozici fotodokumentace) + 
situace před Mc Donaldem – parkování, hluk před Prostěbarem na třídě Míru – stížnosti 
občanů, okamžitý podnět p. Škodovi + předat podněty k řešení při pravidelné schůzce 
s MP 

 smlouva s Geovapem (kontejnery) – objednat H. Vaněčkovou k jednání se starostkou, 
zodpovídá: tajemnice 

 Bělobranské náměstí – na základě jednání bylo vytipované místo pro kontejnerové stání 
na separovaný odpad – mimo náměstí, úvaha o podzemních kontejnerech – není vhodné 
řešení, jsou zde zasíťované pozemky – ověřit u s vedoucího OŽP Ing. Míči, zda využít 
pozemek Na Třísle, zodpovídá: M. Klapka 

 parkování v parku Na Špici, za jednání zodpovídá: tajemnice 
 rekonstrukce nábřeží Závodu míru – (stále čekáme na výsledek dotace), 

zodpovídá: tajemnice 
 zveřejnění schváleného Programu rozvoje na webových stránkách, zodpovídá: tajemnice 
 pokračovat v opravách světel v Tyršových sadech, kolem hradeb, zodpovídá: M. Klapka, 

P. Janata 
 průchod z ul. Štefánikova na Palackého třídu – zadání jednoduché studie, řešení prostoru 

od Štefánikovy ul. k bytovému domu a průchodu (získat projektanta) + spolupráce s OHA 
+ projednat s vlastníky (dát do podmínek), zodpovídá: tajemnice 

 Čičák – vlastními prostředky budeme čeřit vodu, úvaha zakoupení zařízení podle 
finančních možností MO Pce I, zodpovídá: M. Klapka, P. Janata 

 příprava na promenádní koncerty a hudební produkci v Bubeníkových sadech, 
zodpovídá: starostka 

 zveřejnění anonymních dotazů a odpovědí na ně do zpravodaje Pardubické1 na 
veřejných sítích 

 oprava či výměna laviček v Bubeníkových sadech – komunikace s autorem projektu, 
přihlédnout k ceně, zodpovídá: M. Klapka 



 příprava na projektovou dokumentaci oprav chodníků – do zásobníku, zodpovídá: 
tajemnice  

 
Dne 15. 1. 2020 

   Účast na Konferenci výstava o stavebnictví - pivovar Pardubice, příprava 25. výročí 
výstavy v Ideonu, pozvání starostky na slavnostním otevření výstavy 

   Jednání s p. M. Kočím, kapelníkem Stresoru – podmínky vystoupení v Bubeníkových 
sadech, tak jako v loňském roce – datum 1. července 2020 

   Jednání ohledně havarijního stavu ulice Sezemická s řed. VaKu Ing. Vavřičkou 
a zástupkyní investičního náměstka Ing. G. V., předpokládá se spoluúčast na 
financování akce - VaK Pce, MO Pce I a MO Pce III 

   Setkání na workshopu s občany hlavně ze Starého města, živá komunikace, v určitých 
chvílích prosazující svůj způsob řízení. Práce ve skupinách, vytyčeny problematické 
náměty, všichni účastníci dostanou zpětnou vazbu. Důležitost setkání pro zpětnou 
vazbu k OHA (p. Ing. M. Ptáček). 

 
Dne 16. 1. 2020 

   SMO, jednání výjezdního zasedání konané v Psárech, příprava námětů pro MŠMT, 
a naopak v čem, jako zřizovatelé, bychom potřebovali pomoc od MŠMT – možnost 
neformálního sdílení – zápisové lístky pro MŠ a ZŠ (možnosti jak s lístkem pracovat – 
výhody), k § 34 odst. 3 školského zákona – potřeba zjednodušení ukončení docházky 
dítěte do MŠ v průběhu zkušebního období, individuální vzdělávání v MŠ dle § 34 b) 
školského zákona… 

 
Dne 17. 1. 2020 

   Oslavenkyně p. O. gratulace k 96 rokům 
 

   Příprava výroby nového čísla zpravodaje Pardubická 1, možnosti, výběrové řízení je 
zdlouhavá cesta, nestihlo by se zpracování, prosba na p. B. Rouba 

 
Dne 20. 1. 2020 

 Pracovní oběd se senátorkou M. Horskou – úmrtí předsedy Senátu J. Kubery, reakce 
 Pracovní účast na Komisi pro školství, kulturu a tělovýchovu MO Pce I, předseda 

Ing. J. Lejhanec, téma: podmínky pro přidělování dotací 
 Účast na Komisi pro výchovu a vzdělávání ve Společenském sále radnice 
 Účast na následně navazující workshop pro představení procesu zpracování koncepce 

a seznámení s výstupy z analytické části 
 
Dne 21. 1. 2020 

 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce – 29/2020 
 připravit body k jednání s MP (pokutování za vjezd auty na dlážděnou komunikaci, 

prodejci přitom mají vyhrazené místo pro zásobování, některá auta zde parkují po celou 
dobu prodeje – fotodokumentace, kontrola prodejců živnostenským úřadem, je 
předjednáno setkání s majitelem Magnum, zodpovídá: tajemnice 

 Hotel Sport zaslání urgence na OD MmP, zodpovídá: H. Pechmanová 
 zadání projektu pro investici na JUDr. Krpaty, zodpovídá: tajemnice 
 lavičky v Bubeníkových sadech, v procesu, zodpovídá: M. Klapka 
 sjednat schůzku s náměstkem J. Nadrchalem po zpracování pasportu zeleně a 

mobiliáře, zvýšení transferu na ŽP, zodpovídá: L. Tobolková a tajemnice 
 vyjednat schůzku s ředitelem Střední školy řemesel a služeb ve věci roznosu zpravodaje, 

zodpovídá: tajemnice 
 reagovat na dotaz SVJ v Jindřišské ulici – parkování u kontejnerového stání, zvážit 

možnosti, zodpovídá: H. Pechmanová 
 vyklizení kanceláří ze 4. patra, náhradní prostory na náměstí Republiky nad Informační 

centrum u Zelené brány - přestěhování zaměstnanců pro přestupková řízení, 
zodpovídá: tajemnice 

 pokračování ve vyvádění majetku do majetku města 
 řešit v osobním jednání se zástupci Pošty, kteří neplní povinnost roznosu zpravodaje 

na celém území MO Pce I, zodpovídá: tajemnice 
 



 Jednání s ředitelem MP p. Hüblem a p. Škodou, téma: řešit pokutováním na tržnic 
(k dispozici 

fotodokumentace) + situace před Mc Donaldem – parkování, hluk před „Prostěbarem“ na 
třídě Míru - stížnosti občanů, parkování na Wernerově náměstí, parkují zde i zaměstnanci 
MmP, kteří mají k dispozici dvůr pro parkování 

 
Dne 22. 1. 2020 

 Jednání s vedoucím OD Ing. Bakajsou 
 podchod, budou se odstraňovat na povrchu skleněné stavby, zaměřeno na bezpečnost 

a estetiku - květinová výzdoba 
 v ulici Husova na konci věznice bude provedena oprava cyklostezky až po odbočení – 

dohodnuto s ředitelem věznice, realizovat bude OD SmP 
 u ZŠ Bratranců Veverkových je požadavek na vybudování parkování, prvořadě se musí 

zpracovat projekt 
 havarijní situace v ulici Sezemická 
 oprava obousměrné cyklostezky u Sokolovny – p. Hruška má na tuto akci krytí, je vypsáno 

výběrové řízení 
 oprava ve Štrossově ulici, opět p. Hruška má krytí prozatím na povrchy – dlažba, zvažuje 

se betonový povrch – 3 zálivy – tlak z MO Pce I 
 Předávání cen soutěže Praktická elektronika 2020 na SPŠE a VOŠ Do Nového Pce, 

jednalo se o soutěž technických dovedností žáků základních škol regionu. Letos bylo 
soutěžním úkolem sestavit a oživit efekt „Běžící šipky“, ceny pro vítěze byly díky 
sponzorům hodnotné – přispěl také MO Pce I 

 
Dne 23. 1. 2020 

 Jednání s ředitelem Ing. M. Randákem ze Školy řemesel a služeb, s. r. o. a p. učitelkou 
pro praktický výcvik p. Kyselovou. Téma: možnost distribuce našeho zpravodaje 
v rámci praxe žáků a studentů pro občany MO Pce I, domluveny prvotní podmínky, 
cenová nabídka, příprava smlouvy přímo se školou, odpovědnost nese škola, předání 
klíčů od domů, žáci a studenti mají 14 dní praxe a 14 dní školy, byly vyjasněny pozice a 
zájmy, zodpovídá: tajemnice 

 
Dne 24. 1. 2020 

 Osobní jednání s manažerkou České pošty ohledně reklamace nedodržení podmínek 
pro distribuci zpravodaje Pardubická 1, jednání bylo napjaté až vyhrocené. Nakonec 
jsme se dohodli na kompromisu, tedy na snížení ceny za službu. Přesto trvá starostka 
na výpovědi smlouvy. 

 
Dne 27. 1. 2020 

 Jednání s novým předsedou p. Vladimírem Berounským (kontakt: 608 981 072), 
předsedou krajské Rady seniorů PK - konfederace, rada sídlí ve Smilově ulici směrem 
k náměstí Čs. legií 
 má zájem rozvinout činnost, cca 120 členů 
 nepolitická organizace 
 spolupráce přes starosty MO Pardubice 
 6. 3. proběhne MDŽ seniorů v Paláci Pardubice – zvažuji svoji účast 
 v měsíci květnu biatlon seniorů v chemické škole 
 v červnu – letní sportovní hry 
 1. 10. – Den seniorů v paláci Pardubice 
 v říjnu akce „Babička roku“ 
 12. 11. – Sportovní halové hry 
 společné výlety 
 exkurze 
 přednášky 
 ochrana spotřebitelů SOS 

Tyto aktivity dát do zpravodaje, propagovat činnost Rady seniorů !!! 
 

 Jednání 28. mimořádné RMO 
 Výběrové řízení č. VŘ č. 2/2020: „Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ pro roky  

2020 - 2022“. 



Dne 28. 1. 2020 
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce – 30/2020 

 Bělobranské nám. – místo pro kont. stání na separovaný odpad – řeší Ing. Míča 
(u MŠ a Třísle)  

 kontejnery u Kubíka – vyměnit 1 kontejner plast za sklo – požadavek zaslán p. Slachovi 
(H. Pechmanová se dotáže na stav), zodpovídá: M. Klapka 

 Jindřišská ul. (sloupky NE) – návrh dopravního značení připravuje P. Švarc, realizace M. 
Klapka – úprava provozu – omezení zásobování, zodpovídá: H. Pechmanová 

 Čičák - provizorně řešeno – je v plánu projekt odbahnění, zodpovídá: M. Klapka 

 výsadba stromu na nám. Čs. legií – provede se na jaře, zodpovídá: M. Klapka 

 vytipovat a připravit PD na chodníky (do zásobníku) – řešit prostor u byt. domu Husova x 
V. Junkové – opravit hřiště a zeleň – domluvit se s Ing. Markovou a předsedou SVJ – 
projednat s tajemnicí, zodpovídá: tajemnice 

 sjednat schůzku s náměstkem Nadrchalem – zvýšení finančního transferu na ŽP – 
podklady na jednání připraví starostce L. Tobolková (dotáže se Ing. Míči na Přednádraží – 
zařadit do pasportu), zodpovídá: starostka       

 schůzka s ředitelem střední školy ve věci roznosu zpravodaje studenty v rámci praxe, 
zodpovídá: starostka    

        
 Komise pro reklamu a pozemky 

 
Dne 29. 1. 2020 

 Jednání se starosty u náměstka Ing. Kvaše – odkup kamerového systému, v zastoupení 
za starostku, tajemnice G. Křížková 
Závěr: vyhodnoceno – nemáme zájem 
 

Dne 30. 1. 2020 
 Podnět p. Chaloupky na odstranění stojanů na kola v ulici Štefánikova  

Závěr: provést místní šetření a rozhodnout, na internetové stránce „mapy.cz“ bylo zjištěno 
šest míst, kde jsou stojany umístěny, a je zřejmé, že jejich umístění vadí řidičům, kteří zde 
parkují svá vozidla, navíc je patrné, že některé z těchto stojanů jsou ve špatném stavu. 
 

Dne 31. 1. 2020 
 Podnět p. MUDr. Žákové + přijetí petice občanů za zlepšení bezpečnosti dopravy 

v oblasti U Kostelíčka v Pardubicích. Jde o lokální ohrožení bezpečnosti chodců a řidičů – 
křižovatka u samoobsluhy, výjezdy na Sakařovu ulici. 
Závěr: vyvolat jednání se zástupci občanů, MUDr. A. Žákovou, zástupci MO Pce I a OD 
V. Bakajsou v měsíci únoru 2020. 
 

 Podnět p. O. Šimáka k plánované rekonstrukci vnitrobloku – ul. Husova a Věry Junkové. 
Rekonstrukce se plánuje již několik let. Vzhledem k tomu, že se zde mění struktura 
obyvatel a roste počet rodin s malými dětmi, proto by si zasloužily adekvátní dětské 
hřiště. 
 vnitroblok - ul. Husova a Věry Junkové (za domem č.p. 1673-6), je pravdou, že příprava 

opravy a úpravy je několikaletou záležitostí. Termín opravy se pravidelně posunuje, 
v současnosti je začleněn do let 2021 – 2022. Důvodem jsou jednak finanční nároky celé 
akce a jednak nevyřešené majetkové vztahy, kdy část pozemků je ve vlastnictví SJM 
Husova 1673-6. Statutární město Pardubice nebo i městský obvod Pardubice I tak 
nemohou provést investici na soukromém pozemku. 

 Mimo to souběžně probíhá jednání k rekonstrukci domů v ul. Husova (1116 - 19). 
Statutární město Pardubice, odbor rozvoje a strategie se rozhodl naši studii o tuto část 
rozšířit. OHA zpracuje studii svoji. 

Závěr: musíme posečkat na zpracování nové studie, úvaha o možnosti směny pozemků 
s městem (SmP, odbor majetku a investic, Ing. Macela). MO Pce I by poté zahrnul 
do opravy i směněné pozemky. Podnět předat do komise pro spolupráci a rozvoj. 
 

Dne 1. 2. 2020 
 Společenská událost ples SmP a DPmP 

 
Dne 3. 2. 2020 

 Komentář pro televizi VČTV - vyjádření k přejmenování nábřeží na nábřeží V. H. 



 

 Jednání v EQUA BANK záležitost pro MO Pce I 
 

 Jednání s p. H. Dvořáčkovou na téma: 
 rekonstrukce vnitrobloku SVJ 1929-1932 Palackého třída – prvotní informace 

 

 společnost FLORAVIL, informovala o nabídce týkající se oživení vzhledu veřejných 
zelených ploch od začátku léta do konce října a to opakovaně po 3 - 4 roky 

Závěr: dohodnout společné jednání investora, zástupců MO Pce I a zástupců SVJ; nabídka 
firmy Floravil předána na odbor ÚMO 

 

 Jednání 29. schůze RMO 
 Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu, 
 program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2020, 
 schválení provozních a návštěvních řádů v parku „Na Špici“, 
 osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMO Pardubice I, 
 žádost o finanční podporu soutěže „Právo pro každý den“, 
 diskuze. 

 

 Účast na jednání Finančního výboru 
 
Dne 4. 2. 2020 

 Jednání s p. J. Mazochem z Jedličkova ústavu s návrhem projektu CooLoběžka 
 

 Kosatec: rezervace termínu AbiFestu 2020 
 
Dne 5. 2. 2020 

 Jednání před Kolegiem starostů na MO Pce III, body zaslané do kolegia s primátorem: 
 Psi, čipy x známky? Identifikace, databáze, 
 stavba rodinných domů na vlastním pozemku ve druhé řadě, 
 velké stavby, pravidla o vzájemném informování, kdy, jak, do kdy, 
 informace o nových web stránkách magistrátu, 
 parkování před rodinnými domy na veřejném prostranství s vlastním pozemkem, 
 MO I svolá pracovníky ze životního prostředí ohledně přebírání veřejné zeleně. 

 

 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce – 31/2020 

 propady v ul. JUDr. Krpaty – PD rozdělit na etapy a zkoordinovat s VaKem kácet po 
částech – požadavek na město, finance na příští rok, pohlídat nové sjezdy, DÚR+DSP 
30. 11. 2019, PDPS 28. 2. 2020, tajemnice projedná s Ing. Hornýšem a s VaKem, aby 
zadali projekt – přednost má nyní ul. Sezemická, zodpovídá: L. Tobolková 

 obnova stromořadí v ul. Jahnova – požadavek do rozpočtu města, projekt objednán, 
statické posouzení se uskutečnilo, nové základy a světla posunout, zodpovídá: M. Klapka 

 vytipovat a připravit PD na chodníky (do zásobníku – ať si určí komise, které chodníky 
nebo zda pokračovat dle plánu rozvoje) – řešit prostor u byt. domu Husova x V. Junkové 
– opravit hřiště a zeleň – domluvit se s Ing. Markovou a předsedou SVJ (dát do komise), 
zodpovídá: tajemnice 

 hřiště na nábř. Závodu míru (dopadové plochy) – dát do programu rozvoje (M. Klapka 
připraví zprávu pro komisi) 

 pozvat k nám na jednání zástupce obvodů, vedoucí odborů životního prostředí + 
tajemníky, zodpovídá: M. Klapka 

 p. Vondrka – stromy na Wernerově nábř. – přes kořeny stromů jezdí auta – zabývá se 
OHA – dočasně řešit (L. Marková – zahradní architekta, na vědomí p. Vondrkovi), 
zodpovídá: starostka 
 

 Účast na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání 
      

Dne 6. 2. 2020 
 Gratulace a předání dárků jubilantce p. M. H. – 95 let 
 Podnět ke zpracování dokumentu, co vše spravuje MO Pce I, co je zahrnuto do 

pravidelné údržby, co jsme opravili… zodpovídá: L. Tobolková 



 Na základě podnětu p. Petra Klimpla - ve spolupráci s MP, oddělení speciálního 
stavebního úřadu a dopravy MmP řešit přejezd pro cyklisty přes ulici Palackého, zavření 
výjezdu a vjezdu z cyklistické stezky ze strany u domu služeb… 

 Charitativní akce pro zvířata v útulcích, účast mateřských a základních škol v našem 
obvodu - organizováno MO Pce I, zodpovídá: starostka 

 
Dne 7. 2. 2020 

 Jak co nejlépe zkvalitnit úklid v centru města? Nabízí se řešení, viz odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=ox7AXMiYjAo 

 Řešení parkování a úprav veřejného prostranství v okolí bytových domů Husova 1116 –
1119 v souvislosti s jejich plánovanou revitalizací.  
Závěr: připravit jednání na březen 2020 s Branislavem Štefančou, z oddělení strategického 
plánu a projektového managementu, odbor rozvoje a strategie 

 Podnět p. P. Doležala, že nesvítí VO podél Chrudimky na Vrchlického nábřeží, 
t. j. od Bělobranského náměstí až k mostu u soudu.  
Závěr: předáno k okamžitému řešení, zodpovídá: M. Klapka, P. Janata 

 Jednání s p. Janem Mazochem k projektu CooLOBĚŽKA CUP 2020: náhled odkazů k 
projektu: web: http://coolobezka.cz 
https://www.facebook.com/coolobezkacup/ 
Závěr: doporučeno upravit žádost o podporu, která je směřována pouze na vystoupení Ready 
Kirken a trapnomága Richarda Nedvěda 

Dne 8. 2. 2020 
 Společenská událost, koncert v Ideonu 

 
Dne 10. 2. 2020 

 Jednání s p. Zahradníkovou, téma: sousedská spolužití SVJ 
 Pracovní oběd se senátorkou M. Horskou, téma: společná aktivita ZŠ a školy Svítání 

ve spolupráci s MO Pce I. 
 Účast na Komisi pro děti a rodinu 

 
Dne 11. 2. 2020 

 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce, kontrola úkolů v procesu – 32/2020 
 

Dne 13. 2. 2020 
 Finální podoba projektu promenádních koncertů a hudební produkce v Bubeníkových 

sadech (návrh, komunikace, s kapelníky, schválení, tvorba plakátu, a propagace), 
zodpovídá: starostka 

 
Dne 14. 2. 2020 

 Zpracování návrhu pro RMO - výše odměny členů zastupitelstva, vypracování tabulky 
podle návrhů členů RMO, vycházet z většinové shody a předat do jednání v měsíci 
březnu 

 Společenská událost – tradiční hasičský ples (naše jednotka SDH) 
 
Dne 17. 2. 2020 

 Podnět Ing. V. Fajmona - neuspokojivá dopravní situace (především z hlediska 
bezpečnosti chodců) na náměstí Republiky, Sukova třída, kde kombinace "dvoupruh 
+ několik přechodů + nedodržování rychlosti či nevěnování se řízení" občas vytváří 
dost nebezpečné situace, Přednádraží: ve směru od centra k Paramu uspořádání a 
"přímost" jízdních pruhů svádí k rychlé jízdě a pokud mají řidiči zelenou na obou 
semaforech zároveň, bývá tu úplně normální rychlost kolem 70km/h. 
Závěr: podnět postoupit na Městskou policii Pardubice a předat k vyřízení odboru dopravy 
Magistrátu města Pardubic, kam patří řešení dopravních situací na území města a stejně tak 
i realizace dopravního značení.  
 

 Jednání na MmP – téma: zpětná vazba na vánoční trhy na Pernštýnském náměstí, 
přítomni: náměstek J. Mazuch, M. Karas, starostka MO Pce I, koncesionář provozující 
vánoční trhy aj. 
 



 Výběrové řízení na zpracování zpravodaje: 
        
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Závěr: hodnotící komise doporučila RMO výběrové řízení zrušit a oslovit uchazeče číslo 2, 5, 
a 8 a pozvat je k osobnímu jednání a k prezentaci svého plánu pro přípravu a realizaci 
zpracování zpravodaje. 
 

 Jednání 30. schůze RMO 
 Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu, 
 vyjádření k projekt. dokumentaci (DUR) na stavbu „Polyfunkční dům Ke Kamenci“, 
 zahradnické práce – dodávka a doplnění kůry k výsadbám v r. 2020, 
 výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Rámcová smlouva na stavební 

práce spočívající zejména v opravách dlážděných povrchů z kamenné a betonové 
dlažby na místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského 
obvodu Pardubice I, 

 zajištění sečí na území MO Pardubice I v roce 2020, 
 výběrové řízení č. VŘ 1/2020 „Ošetření dřevin“, 
 výběrové řízení č. VŘ 3/2020 „Výměna písku v pískovištích dětských hřišť na 

území Městského obvodu Pardubice I“, 
 finanční dar pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
 rozhodnutí o nejvhodnější nabídce na prodej automobilů MO Pardubice I, 
 odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, 
 vyjádření k žádosti o finanční příspěvek na akci „CooLOBĚŽKA CUP Pardubice 

2020“, 
 vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Multimodální uzel 

veřejné dopravy v Pardubicích - TERMINÁL B“, 
 program 8. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 3. 2020, 
 diskuze. 
 

Dne 18. 2. 2020 
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce – 33/2020 

 Sjednat schůzku s náměstkem Nadrchalem – zvýšení finančního transferu na ŽP,  
     zodpovídá starostka 

 jednáno s ředitelem střední školy řemesel v ČzB – distribuce zpravodaje studenty v rámci 
praxe + domluvit i složenky za odpad, zodpovídá starostka 

 hřiště na nábř. Závodu míru (dopadové plochy) – zařazeno do programu rozvoje 
 pozvat k nám na jednání k veřejné zeleni (mimo pasport) zástupce obvodů - vedoucí 

odborů životního prostředí + tajemníky, zodpovídá: M. Klapka 
 podnět Ing. Vondrky – stromy na Wernerově nábř. – přes kořeny stromů jezdí auta – 

dočasně řešit (starostka napíše e-mail L. Markové a dát na vědomí p. Vondrkovi) – řešit 
provizorně kovovými sloupky + řetěz, zodpovídá: M. Klapka 

 nepořádek na pozemcích u autobusového nádraží – odbor dopravy vyzve vlastníka a je 
třeba pokutovat 

 zjistit na OŽP MmP, jaká část z transferu z rozpočtu města je určena na Tyršovy sady, 
zodpovídá: M. Klapka. 

 

Č. nabídky Uchazeč Nabídková cena bez DPH 

1 GARAMON s.r.o., IČ: 25278053 48.500,- Kč 

2 Profi-tisk group s.r.o., IČ: 26868954 46.400,- Kč 

3 TISKÁRNA K-TISK s.r.o., IČ: 26829932 odstoupili 

4 Tiskárna Didot, spol. s r.o., IČ: 60723921 47.695,- Kč 

5 FilmS news s.r.o., IČ: 44223439 47.400,- Kč 

6 Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717 47.900,- Kč 

7 SAMAB PRESS GROUP, a.s., IČ: 25524291 58.970,- Kč 

8 VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ: 01440578 47.955,- Kč 



 Jednání k rekonstrukci vnitrobloku, přítomni: za MO Pce I – Stehnová, Klapka, Menšík, 
Křížková, Janata, za žadatele – Rychnovský, Křivánek, Dvořáčková, za SVJ 1929-1932 
Palackého třída – Richter, Morávek 

 p. Rychnovský jako majitel pozemků ve vnitrobloku představil svůj záměr, investor chce 
revitalizovat tento prostor a dokoupit zbytné pozemky města, 

 ve vnitrobloku by vzniklo parkoviště, byly by opraveny chodníky, vysázena nová zeleň 
a v části pozemků za bývalou Spořitelnou bude připraven pozemek pro dětské hřiště 
na pozemcích investora, 

 investor informoval, že pozemky odkoupil spolu s firmou Harmonie, tato firma se 
pokoušela na těchto pozemcích realizovat parkovací dům, v současné době je tato 
iniciativa zastavena i na stavebním úřadě a investor již o tento projekt nemá zájem, 

 zástupci SVJ informovali, že ve vnitrobloku nikdy nebyla vyhrazena parkovací místa 
pro SVJ, dále informovali a doložili částí dokumentace PBŘS, že z vnitrobloku jsou 
navrženy požární zásahové cesta pro bytový dům i prodejny, 

 bylo konstatováno, že předložený návrh uspořádání parkoviště těmto nástupním plochám 
vyhovuje, v diskusi byly ještě navrženy další úpravy, které architekt Křivánek do návrhu 
zapracuje, 

 pro zvýšení podílu zeleně ve vnitrobloku bude kromě nově navrženého stromořadí ještě 
část parkovacích míst realizována ze zatravňovacích dlaždic, kromě zvýšení podílu 
zeleně tím bude dosaženo i většího podílu zasakování dešťové vody přímo na 
pozemcích, 

 MO I požaduje umístit ve vnitrobloku stání pro kontejnery na komunální i tříděný odpad – 
celkem 12 kontejnerů, které budou umístěny v částečně zastřešeném přístřešku, investor 
se zavazuje této žádosti vyhovět, 

 MO I dává přednost odkupu celých pozemků z vlastnictví města a ne pouze jejich částí, 
důvodem je údržba a čištění budoucího parkoviště, které by v takovém případě nemusel 
provádět MO Pce I, 

  MO Pce I požaduje, aby investor zrekonstruoval na své náklady stávající centrální 
chodník, bylo dohodnuto, že chodník bude s únosností do 3,5t a v šířce jednoho jízdního 
pruhu, s tímto řešením investor souhlasil. 

Závěr: po splnění těchto podmínek SVJ i MO Pce I souhlasí s rekonstrukcí vnitrobloku 
 

 Jednání s p. B. Roubem o přípravě zpravodaje Pardubická 1, číslo 1/2020 
 

 Účast na komisi pro spolupráci a rozvoje MO Pce I 
 
Dne 19. 2. 2020 

 Jednání s P. Starou na téma Sportovního parku Na Špici 
 ve spolupráci s MO Pce I vytvořit optimální podmínky pro realizaci 

 

 Odpověď na podnět p. Růžičkové, téma: úklid na MO Pce I a proč to není 
bezproblémové… 
 bezdomovci, kteří se stahují k centru města, 
 koncentrace mladých lidí, cestujících nebo docházejících do škol, 
 občané přijíždějící za prací do centra (i mimo pardubičtí), 
 dlažební povrchy na MO I kam se podíváte (nedopalky mezi spárami), 
 40% všech komunikací města Pardubic je právě na MO Pardubice I, 
 koncentrace obchodů a obchodních center, 
 sportovní, kulturní a společenské akce v centru (VČD, koncerty, hokejová utkání, 

basketbal...), 
 vlakové a autobusové nádraží, 
 koncentrace zastávek MHD, 
 četnost restaurací a barů, 
 zaměstnanci všech možných provozoven kouří venku, opět nepořádek, 
 hlavní tepny města, sídliště a vnitrobloky, 
 Pernštýnské náměstí - svatby, oslavy, slavnosti, 
 turistický ruch obecně, 
 z podnětu vyplývá, že v tomto případě se jedná o soukromé pozemky… 
To vše zajišťujeme 6 zaměstnanci tzv. malou úklidovou četou.  
 



Dne 20. 2. 2020 
 Doplněné a upravené podklady k akci „parkoviště Štefánikova“, Ing. arch. P. Křivánek 

 
Dne 20. – 22. 2. 2020 

 Supervize, výjezdní zasedání Školského výboru do Třeboně 
 

 Kolegium starostů (v zastoupení jednala tajemnice Ing. G. Křížková) – předložit záznam 
z jednání zastupitelům na stůl ! 
 parkování před rodinnými domy na veřejném prostranství s vlastním pozemkem 
 informace o nových webových stránkách magistrátu 
 stavba rodinných domů na vlastním pozemku ve druhé řadě 
 velké stavby, pravidla o vzájemném informování…kdy, jak, do kdy 
 psi 
 spalovna 
 diskuse 

 
Dne 22. 2. 2020 

 Společenská událost: vernisáž obrazů p. Ivany Dobešové ve VČD Pce 
 

Dne 24. 2. 2020 
 Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu 

„bytového domu Na Třísle“ ze strany RMO: 
 Podmiňuje provedené spojeného územního a stavebního řízení na stavbu doplněním PD 

o vyřešení přístupu k trase Císařského náhonu za účelem údržby a případných oprav, 
a to i mechanizovanou technikou, 

 požaduje předložit doplněnou PD před vydáním stavebního povoleni. 
 

 Gratulace jubilantovi p. F. – 95 let 
 

Dne 25. 2. 2020 
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce – 34/2020 

 Společnost Magnum – tržnice, připraveno společné jednání s majitelem Magnumu, 
zodpovídá starostka 

 domluveno jednání s Mgr. H. Vaněčkovou s tématem smlouvy GEOVAP, kontejnerové 
stání – již 6 let G. využívá bez platby, nebo bez případné částečné úhrady vybudovaného 
kontejnerového přístřešku, kterou plně zaplatil MO Pce I, zodpovídá starostka 

 ověřit místo pro kontejnerové stání na separovaný odpad u MŠ Na Třísle, ověřit u Ing. 
Míči, zodpovídá: M. Klapka 

 Jindřišská ulice – návrh dopravního značení, který připravuje p. Švarc, realizace p. 
Klapka, úprava provozu - omezení zásobování, bude se řešit s OD MmP, zodpovídá: M. 
Klapka 

 parkování v parku Na Špici, jednáno s OD MmP V. Bakajsou, budeme vydávat souhlas, 
zodpovídá tajemnice 

 revitalizace ulice Sezemická – projednáno s VaKem (3,5 milionu Kč do rozpočtu města – 
transfer na MO Pce I (máme v rozpočtu), zodpovídá tajemnice 

 v Tyršových sadech nesvítí světla kolem hradeb – postupně se opravuje, zodpovídá: 
M. Klapka, P. Janata 

 průchod z ulice Štefánikova na Palackého třídu – studie, proběhne žádost od investora, 
zodpovídá: tajemnice 

 interní záležitosti 
 trvalé úkoly 

 

 Komise pro reklamu a pozemky 
 

 Výběrové řízení na výrobu zpravodaje Pardubická 1 – připravit informační otázky 
pro žadatele 

 
Dne 26. 2. 2020 

 Jednání na OD u V. Bakajsi – téma: petice občanů za zlepšení dopravy důrazem 
na bezpečnost chodců 



Závěr: zadání studie, která zohlední požadavky občanů, příslib vedoucího OD, budu sledovat 
vývoj a realizaci 

 

 Nabídka majitelů a provozovatelů panelů a projektu INTIMBOARD, které jsou umístěny 
mimo jiné i na Pardubicku v gastronomických zařízeních, Aquacentru, sportovištích, Enteria 
aréně, PVV Ideon, Airport Pce, a to k přispění osvěty (vzhledem k výskytu COVID-19) např. 
hygienických návyků, důležitých tel. kontaktů na centra aj. Nabízejí poskytnout část 
prostoru na všech jejich panelech, kdy by neúčtovali žádné tržní ceny. 
Závěr: reagovat na nabídku pozitivně. 
 

Dne 27. 2.  – 28. 2. 2020 
 Výjezdní zasedání SMO do Ostravy 

 
Dne 2. 3. 2020 

 V návaznosti na předchozí schůzku a dopis jsem byla požádána jménem Spolku 
Starého Města Pardubic (dříve Sdružení Starého města Pardubice) o schůzku nad 
některými tématy. 
Závěr: naplánovat jednání na 17. 3. 2020 na 15:00 hodinu v kanceláři starostky 
 

 Náhrdelník Chrudimky – absence odpadkových košů 
 Z naší „Schránky důvěry“, ale i přímo od občanů jsme zaznamenali podnět týkající se 

nově opravené části městského obvodu podél řeky Chrudimky, konkrétně od mostu 
v Bubeníkových sadech podél Matičního jezera až k železničnímu mostu u Krajské 
nemocnice. tzv. „Náhrdelníku Chrudimky“. Dotazy směřovaly na absenci odpadkových 
košů. 

 Investiční akci „Náhrdelník Chrudimky“, provádělo Statutární město Pardubice, odbor 
majetku a investic v průběhu roku 2019, a to včetně zajištění rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace. Stavba byla dokončena a zkolaudována v únoru roku 2020. Prováděna byla 
z dotačního programu. Městský obvod Pardubice I neměl možnost, jak do tohoto projektu 
zasahovat. 

 Investor s instalací odpadkových košů podél nových cyklostezek a mlatových chodníků 
nepočítal, a záměrně je do projektové dokumentace nezahrnul. Dle námi zjištěných 
důvodů, obsluha tohoto území by byla obtížná. Mlatové cesty i cyklostezka jsou 
konstrukčně řešeny jako nepojízdné. Provádění pravidelných výsypů odpadkových košů 
by tak bylo sběrnými vozy prakticky nemožné. Dalším důvodem je ta skutečnost, že se 
jedná o přírodní část města, nikoli o klasický chodník nebo ulici. 

     Závěr: budeme hledat možná řešení 

 Jednání s vedoucím Odboru kultury M. Karasem, pamětní deska na Obchodní akademii 
v Pcích, triptych - Alva Hajn (autor pardubický výtvarník Josef Procházka) 

 Komise pro výchovu a vzdělávání MmP 

Dne 3. 3. 2020 
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce – 35/2020 

 bude doplněno 
 

 Žádost: Pardubická devítka se letos koná ve středu 29. dubna pod záštitou starostky 
MO Pce I. 
 

 Program regenerace městské památkové rezervace Pardubice, který se uskuteční 
dne 27.3.2020 se od 13:30 v zasedací místnosti Rady města Pardubic. 
 

 Účast na Finančním výboru při MO Pce I 
 

 Redakční rada pro zpracování Zpravodaje 1/2020 – účast: redaktor B. Roub, starostka, 
P. Dospěl, R. Harmat 

 
Dne 4. 3. 2020 

 Jednání s Mgr. H. Vaněčkovou – právní odbor MmP k problematice smlouvy 
s GEOVAPEM, viz plán výše 

 



 Jednání s p. F. Miláčkem s tématem pietních akcí k transportům židovských občanů 
Pardubic 

 

 Jednání s Ing. Vavřičkou, ředitelem VaKu Pce, s výrobním náměstkem VaKu, 
zastupitelem města Jakubem Kutílkem, zastupitelem MO Ondřejem Beranem a Jitkou 
Češkovou, téma: nakládání s dešťovou vodou 
 V zelených pásech podél vozovky lze vidět příležitost pro inovativní a šetrné nakládání 

s dešťovou vodou. Pokud by došlo k přeložení inženýrské sítě, bylo by možné v těchto 
pásech snížit terén a svádět do těchto míst povrchovou vodu ze zpevněných ploch 
(vozovek a chodníků). V takovémto průlehu zachycená voda se může postupně vsakovat i 
zpět odpařovat. Při naplnění kapacity průlehu by přebytečná voda odtékala do kanalizace 
přepadem. Průleh je také možné kombinovat s obnovou stromořadí… 

Závěr: společné sekání u kulatého stolu u náměstka J. Nadrchala 
 

 Workshop k návrhové části koncepce (AQE Advisors, a.s.) na téma Cílem workshopu 
bylo navrhnout základní směřování školství města na základě dat z analytické části. 

 
Dne 5. 3. 2020 

 Podnět od zastupitele Matěje Slanaře: rozšíření parkoviště u Gymnázia, Pardubice, 
Dašická 1083, jednalo by se o cca 8 parkovacích míst. 
Závěr: je vhodné zelený pás nahradit parkovacími místy??? 
 

 Návrh na 1. změnu Programu rozvoje městského obvodu Pce I pro jednání RMO: 
 změna spočívá v zařazení investiční akce – rekonstrukce dětského hřiště na nábř. 
Závodu míru včetně zadání projektové dokumentace uvedeného programu a dále v zadání 
projektových dokumentací v roce 2020 na rekonstrukci dvou chodníků – Spořilov v části od ul. 
Studánecká po ul. Počápelskou (pravá strana), ul. Štrossova, v části od parku U Kostelíčka 
po ul. Bubeníkovu (levá strana) a na další část sídliště v  ul. Dašická (prostor ohraničený 
ulicemi Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci) – 4. a 5. etapa.  
Výše uvedené návrhy byly projednány dne 18. 2. 2020 na zasedání Komise pro spolupráci 
v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I a bylo doporučeno zadat zpracování 
projektových dokumentací. 

 Podnět Ing. Pozdníkové ohledně odstranění laviček na ulici Palackého + reakce na její 
dopis. Pan primátor právě k této záležitosti svolal společnou prohlídku na místě 
samém. 
Závěr: na základě přímé prohlídky s p. tajemnicí, komunikací s občany v ulici Palackého 
a po konzultaci s MP jsme přistoupili k okamžitému odstranění laviček. Lavičky jsou neustále 
znečištěné a obsazené bezdomovci, kteří tuto trasu od hlavního nádraží využívají k žebrání, 
v okolí laviček kálí a močí, pijí alkoholické nápoje, kolem se povalují i použité injekční 
stříkačky – máme fotodokumentaci. Občané si oprávněně ztěžují na znečištěné prostředí, 
procházejí kolem s dětmi… 
 

Dne 6. 3. 2020 
 Podnět zastupitele P. Klimpla, auta na cyklistické stezce/chodníku u ulice Hlaváčova 

v úseku mezi ulicí Bratranců Veverkových a Sladkovského (mezi restaurací Birdie a "myší 
dírou"). Rozhodně se nejednalo o auta těch, kteří bydlí/pracují v domech přiléhajících k 
uvedené cyklistické stezce/chodníku, ale evidentně si ta auta zkracovala cestu mezi 
rychlodráhou a ulicí Sladkovského či Arnošta z Pardubic. 
Na jev upozornit Městskou policii Pardubice, a ještě lépe realizovat dopravně technické 
opatření zamezující průjezdu aut - např. uprostřed tohoto úseku instalovat sloupek, který 
zabrání průjezdu, ale umožňující z obou stran obsluhu přilehlých domů. 
Závěr: dát k řešení a odpovědi vedoucí H. Pechmanové 
 

 Jednání s MP Pardubice – V. Škoda a kolegyně, téma: parkování na MO Pce I, 
bezdomovectví, stížnosti občanů o porušování nočního klidu, podnět zastupitele 
P. Klimpla… 

 
Dne 9. 3. 2020 

 Jednání RMO 
 



Dne 10. 3. 2020 
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce I - 36/2020 

 
Dne 11. 3. 2020 

 Zastupitelstvo městského obvodu Pce I 
 
 
 
Dne 8. 3. 2020  
 
Zaznamenala: Alena Stehnová, starostka MO Pardubice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 8. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 3. 2020      Číslo zprávy:   2 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Martina Tomanová, OE 

Projednáno:  ve FV dne 3. 3. 2020 a v RMO bude projednáno dne 9. 3. 2020 

 
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
1. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 dle přiloženého návrhu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Důvodová zpráva 

 Navýšení rezervy rozpočtu o Kč 342.000,00. Jedná se o finanční prostředky, které nám 
budou převedeny transferem z MmP na vybudování workoutového hřiště v parku 
Na Špici. Tato akce již byla pokryta při sestavování rozpočtu z vlastních zdrojů, příspěvek 
z MmP tedy převádíme do rezervy rozpočtu.     

 Zřízení nové položky „Dotační program na podporu úprav vnitrobloků“ ve výši Kč 
300.000,00 v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí. Položka bude v plné výši pokryta 
z rezervy rozpočtu.   

 Posílení položky „Náklady na HM a DDHM pro potřeby operativní údržby“ o Kč 
600.000,00. Jedná se o nákup bateriového komunálního vysavače s pojezdem. Tento 
multifunkční přístroj výrazně zefektivní a zkvalitní úklid veřejných prostranství. Tuto 
položku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 

 Zřízení nové položky „Oprava ulice Sezemická“ v rámci kapitoly 27 – Doprava ve výši Kč 
3.500.000,00. Tato akce bude financována prostřednictvím transferu z MmP, na příjmové 
straně rozpočtu tedy navyšujeme objem finančních prostředků o stejnou částku. Jedná se 
o kompletní opravu – výměnu stávajícího nevhodného povrchu. Akce bude realizována ve 
spolupráci s VaK a MO Pardubice III. 

 Navýšení položky „Projektové dokumentace“ v rámci kapitoly 27 – Doprava o Kč 
800.000,00. Jedná se o projektovou dokumentaci na tyto akce:  

 Chodník Spořilov – úsek od ul. Počapelská po ul. Studánecká, 461 m2, Kč 100.000,00  

 Rekonstrukce ul. Dašická, levá strana, 4. – 6. etapa, Kč 500.000,00 

 Rekonstrukce chodníku Štrossova, úsek ul. U Kostelíčka – Bubeníkova, 621 m2, Kč 
100.000,00 



 Rekonstrukce dětského hřiště č. 3, nábřeží Závodu míru, mezi domy č. p. 1883 – 
1858, Kč 100.000,00 

Toto navýšení pokrýváme z položky „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – 
III. etapa“ v kapitole 27 – Doprava. 

 Navýšení položky „Akce pořádané MO I“ v kapitole 34 – Kultura o Kč 20.000,00. Oproti 
loňskému roku došlo ke zvýšení počtu akcí pořádaných naším městským obvodem. 
V letošním roce se bude jednat o tyto akce, jejich ceny na základě loňského čerpání 
odhadujeme takto:  

 Promenádní koncerty v Bubeníkových sadech – Kč 50.000,00 
 Hurá na prázdniny – Kč 45.000,00 
 Příjezd sv. Martina – Kč 6.000,00 
 Ochutnávka polévky – Kč 11.000,00 
 Vánoční zpěvy – Kč 13.000,00 
 Společná akce dětí a seniorů – Kč 15.000,00 (nová akce) 

Stávající rozpočtovaná částka Kč 120.000,00 je nedostačující, je tedy nutno položku 
posílit, a to v plné výši z rezervy rozpočtu.  

 Navýšení položky „Vánoční výzdoba“ v kapitole 34 – Kultura o Kč 50.000,00. Tato částka 
je nezbytná na zakoupení a instalaci nového světelného řetězu na stromě před 
Východočeským divadlem. Původní řetěz je zcela nefunkční, je třeba nahradit jej novým. 
Toto navýšení pokrýváme z rezervy rozpočtu. 

 

Výsledkem 1. změny rozpočtu je: 

 Zvýšení celkového objemu rozpočtu o Kč 3.842.000,00 prostřednictvím 
transferu z MmP 

 Vytvoření nové položky „Dotační program na podporu úprav vnitrobloků“ 
v kapitole 15 – Životní prostředí ve výši Kč 300.000,00 

 Navýšení položky „Náklady na HM a DDHM pro potřeby pracovní skupiny o Kč 
600.000,00 

 Snížení položky „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ 
v kapitole 27 – Doprava o Kč 800.000,00, navýšení objemu rozpočtové položky 
„Projektové dokumentace“ v kapitole 27 – Doprava o Kč 800.000,00 

 Vytvoření nové položky „Oprava ulice Sezemická“ v kapitole 27 – Doprava 
ve výši Kč 3.500.000,00  

 Navýšení objemu kapitoly 34 – Kultura o Kč 70.000,00 takto: na položce „Akce 
pořádané MOI“ o Kč 20.000,00 a na položce „Vánoční výzdoba“ o Kč 50.000,00 

 Snížení rezervy rozpočtu o Kč 628.000,00. Rezerva rozpočtu činí 218.900,00 Kč 

 
 
 
 
 
Příloha 
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 – tabulka 
 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 8. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 3. 2020      Číslo zprávy:   3 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

 
Volba předsedy kontrolního výboru ZMO Pardubice I 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
v o l í 
za předsedu kontrolního výboru …………………………………………………………… 
 
 
Důvodová zpráva 

Z důvodu rezignace Ing. Vojtěcha Jirsy, Ph.D. na mandát zastupitele (a tím i na funkci 
předsedy kontrolního výboru) je třeba zvolit nového předsedu. 
Volba předsedy kontrolního výboru se uskuteční dle volebního řádu, popřípadě veřejným 
hlasováním schváleným zastupitelstvem. 
 
 



 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 8. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 3. 2020      Číslo zprávy:   4 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice, Pavlína Fraňková, KÚ 

Projednáno:   bude projednáno v RMO dne 9. 3. 2020 

 
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I: 
s c h v a l u j e 
a) na základě změny přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, odměny 
za výkon funkce členům zastupitelstva s platností ode dne 1. 4. 2020 následovně: 

 místostarosta      Kč  ………….. 
 člen rady       Kč  ………….. 
 předseda výboru nebo komise   Kč ………….. 
 člen výboru nebo komise    Kč ………….. 
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí  Kč ………….. 

b) aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností 
od 1. 4. 2020 sčítaly následovně: 
- vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem 

obce. Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce bez dalších 
funkcí a odměna místostarosty.“ 

 
Důvodová zpráva: 

Odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků řeší ustanovení zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů. Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn 
neuvolněných členů zastupitelstev v Kč je uvedena v příloze k citovanému nařízení vlády, 
která se měnila s účinností ode dne 1. 1. 2020 a která stanovuje maximální výše odměn 
neuvolněných členů zastupitelstev v Kč: 
- místostarosta – sloupec 6 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.   Kč měsíčně až do 46 234,- 
- člen rady – sloupec 7 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.   Kč měsíčně až do 10 274,- 
- předseda výboru nebo komise rady - sloupec 8 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.  
   Kč měsíčně až do   5 137,- 
- člen výboru nebo komise rady - sloupec 9 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.   
    Kč měsíčně až do   4 281,- 
- neuvolněný člen zastupitelstva - sloupec 10 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.  
          Kč měsíčně až do   2 569,-. 
 



 
Dosavadní částky schválené usnesením ZMO Pardubice I ze dne 18. 12. 2018: 

Usnesení č. 22 Z   2/12/18 (pro 12, proti 0, zdrž. 2 – V. Jirsa, F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
a) na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, odměny za výkon funkce členům 
zastupitelstva s platností ode dne 1. 1. 2019 následovně: 

a) místostarosta     Kč 16 400,- 
b) člen rady      Kč   2 800,- 
c) předseda výboru nebo komise   Kč   2 400,- 
d) člen výboru nebo komise    Kč   1 900,- 
e) člen zastupitelstva bez dalších funkcí  Kč   1 200,- 

b) pravidlo, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností 
od 1. 1. 2019 sčítaly následovně: 
- vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem 

obce. Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí 
a odměna místostarosty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, ve znění účinném od 1. 1. 2019  
 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 8. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 3. 2020      Číslo zprávy:   5 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová 

Zpracoval:     H. Pechmanová, M. Tomanová, P. Stuchlíková – tajemníci výborů a 
komisí 

Projednáno:   bude projednáno v RMO dne 9. 3. 2020 

 
Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou 

členy zastupitelstva a zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2019 
 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
odměny členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období 2018 
až 2022 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a 
výborech v roce 2019: 

Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 

Ing. Alfréd Mede   Kč 1 800,- 
Ing. Vít Vavřina   Kč 3 000,- 
Michal Pilař    Kč 2 800,- 
Ing. Ivan Herynk   Kč 1 400,- 
Jan Franc    Kč 2 000,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 

Kollert David     Kč    400,- 
Holub Marek     Kč    400,- 
Jeništová Marie    Kč    800,- 
Živný René     Kč    200,- 
Huráň Jiří     Kč    300,- 

Finanční výbor 

Ing. Prokopová Alexandra  Kč    400,- 
Mgr. Kubrycht Martin   Kč    800,- 

Kontrolní výbor 

Ing. Zuzana Klimplová  Kč    800,- 
Michal Pilař    Kč    400,- 
Pavel Nevečeřal   Kč    400,- 
 



Důvodová zpráva: 

Předkládáme ke schválení návrhy odměn pro jednotlivé členy komisí a výborů, kteří nejsou 
členy zastupitelstva a zaměstnanci úřadu městského obvodu, dle Pravidel pro odměňování 
členů výborů ZMO Pardubice I a komisí RMO Pardubice I, schválených dne 19. 9. 2018, 
za práci v komisích a výborech v roce 2019. 
 
 
 
 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 8. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 3. 2020      Číslo zprávy:   6 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová 

Zpracoval:      advokátní kancelář KVB 

 
Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období 

duben 2020 – prosinec 2020 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období duben 2020 – 
prosinec 2020 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
Důvodová zpráva 

Po schválení „Programu pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období 
duben 2020 – prosinec 2020“ navrhovatelem Mgr. Jiřím Čáslavkou bude tento materiál 
rozeslán zastupitelům e-mailem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období duben 2020 – 
prosinec 2020 
 
 





Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 8. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 3. 2020      Číslo zprávy:   7 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová 

Zpracoval:      Jiří Chmelík, velitel jednotky 

 
Informativní zpráva - Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2019 

 

Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do pěti kategorií:  
A – Odborná příprava 
B – Plánované akce 
C – Výjezdy (vyslána KOPIS krajským operačním střediskem) 
D – Kontrola a údržba techniky 
E – Ostatní 
 
A. Odborná příprava (celá jednotka) 
 
Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní 
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR, členové JSDH během roku absolvovali pravidelnou povinnou 
odbornou přípravu v délce 40 hodin z tematických oblastí, které vyhlásil náměstek 
generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 
2017 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a 
členů jednotek SDH podniků. Jednalo se o následující témata: 
Všichni členové jednotky: 

 Úkoly hasiče na místě zásahu 
 Signály pro dodávku vody 
 Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění), použití 

základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou 
hloubkou 

 Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, stanovení ochranné 
doby IDP 

 Bojový řád jednotek PO, metodický list 5D – Dopravní nehoda vozidla na CNG 
a LPG 

 Bojový řád jednotek PO, metodický list 6D – Vozidla s hybridním pohonem 
 Bojový řád jednotek PO, metodický list 48P – Požáry fotovoltaických systémů 
 Bojový řád jednotek PO, metodický list 45P – Plynárenská zařízení 
 Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do 

prvního podlaží 
 Výstup na nastavovací žebřík a vytvoření útočného proudu „C“ 
 Vytvoření čerpacího stanoviště při dálkové dopravě vody 
 Body záchrany – seznámení 



 Použití osobních ochranných prostředků při zásahu 
 Odškodňování úrazů při zásahu 
 Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 

03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů) 
 Konspekt 1–2–08, Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, 

mlčenlivost 
 Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků 
 ADR – a) třídy nebezpečných věcí, b) identifikační číslo nebezpečnosti – Kemler kód 

(příklady číselných kombinací), c) bezpečnostní značky 
 Výstražné symboly chemických látek a přípravků 
 Barevné značení tlakových lahví pro průmyslové a medicinální použití 
 Bojový řád jednotek PO, metodické listy N1 – Fyzického vyčerpání, N3 – Nebezpečí 

intoxikace, 5N – Nebezpečí opaření, N8 – Nebezpečí poleptání, N9 – Nebezpečí 
popálení 

 Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO 
 Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva 
 Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích 

k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD 
Stopy požáru 

 Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při 
předávání informací 

Technici chemické a technické služby navíc 
 Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování 

databáze 
Technici strojní služby navíc 

 Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování 
databáze 

 Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup 
při hlášení DN 

Strojníci navíc 
 Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu 

(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.) 
 Jízda za ztížených meteorologických podmínek 
 Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování 

databáze 
 Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup 

při hlášení DN 
Velitelé navíc 

 Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu 
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.) 

 Jízda za ztížených meteorologických podmínek 
 Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování 

databáze 
 Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup 

při hlášení DN 
 Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy 

o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla 
statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a 
činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů 

 Statistické sledování událostí, platby 



o 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 
o 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS), 
o 3. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených 

nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence 
ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) 

 Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, 
pokyn č. 40/2018 

 
Externí školení se získáním osvědčení (financováno z projektu Vzdělávání členů 
jednotek požární ochrany v Pardubicích CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002927:  
 
A – Odborná příprava 
 

V rámci řešení tohoto projektu byla provedena následující odborná příprava členů jednotky: 
1. Záchrana na vodě (4 osoby) 
2. Manipulaci se zvířaty (2 osoby) 
3. Obsluha řetězových motorových pil (4 osoby) 
 
Tento projekt by zakončen taktickým cvičením, kterého se naše jednotka zúčastnila spolu 
s HZS Pardubického kraje a JSDH Hostovice. Tématem cvičení byl výbuch PB lahve 
s následným požárem ve VIP salonku tribuny D na pardubickém závodišti. Jednotky hasičů 
postupně provedli lokalizaci a likvidaci požáru, následně vyhledali a vyvedli ze zakouřených 
prostor všechny osoby. Zraněným osobám byla poskytnuta předlékařská první pomoc. 
 
 
B – Plánované akce 
 

Červen - na základě požadavku MO Pardubice I byla provedena zálivka nově vysázených 
stromů a provzdušňování vody v jezírku Čičák. 
Červenec - na základě požadavku MO Pardubice I byla provedena zálivka nově vysázených 
stromů. 
Prosinec – na základě požadavku MO Pardubice I bylo provedeno zajištění akce „Adventní 
rozlévání polévky. 
 
 
C – Výjezdy (vyslána KOPIS krajským operačním střediskem) 
 

Celkem událostí: 42 
Požár: 3 
Technická pomoc: 10 
Záchrana osob, zvířat: 3 
Ostatní pomoc: 25 
Taktické cvičení: 1 
 
Požár – požár lakovny Ronal (3. 1. 2019 19:11) -  U Panasonicu č. p. 282 č. Pardubice. 
Jednotka byla vyslána KOPIS k požáru lakovny do firmy Ronal. Po příjezdu na místo události 
a provedeném průzkumu bylo zjištěno pouze zahoření izolace a rozhodnutím velitele zásahu 
se jednotka vrátila zpět na základnu. Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána 
zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Požár – požár nízké budovy (3. 2. 2019 04:58) – Štrossova č.p. 833. . Jednotka byla vyslána 
KOPIS k požáru nízké budovy. Během výjezdu byla jednotka odvolána zpět na základnu. Na 



základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Požár – požár nízké budovy (23. 10. 2019 22:23) –Hlaváčova. Jednotka byla vyslána KOPIS 
k požáru strážního domku. Jednotka na místě zásahu prováděla dohašovací práce včetně 
rozebírání střešní konstrukce. Jedntka také prováděla usměrňování dopravy. Na základě 
vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
 
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (9. 3. 2019 
22:28) – Nám. Čs. legií Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS  k odstranění spadlého 
stromu v parku Jednotka po příjezdu na místo spadlý strom odstranila a rozřezala. Na základě 
vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (10. 3. 2019 
16:38) – Havlíčkova č. p. 1841 Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS  k poškozené střeše 
Jednotka po příjezdu na místo opravila část poškozené střechy položením nových střešních 
tašek. Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána 
na HZS Pardubického kraje.  
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (10. 3. 2019 
17:31) – Palackého třída č. p. 436 Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS  k pomoci 
s povaleným plotem. Jednotka po příjezdu na místo postavila zpět povalený plot z chodníku a 
zajistila jej. Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (10. 3. 2019 
23:44) – Kotkova Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS  k odstranění spadlého stromu 
v ulici Kotkova. Jednotka po příjezdu na místo spadlý strom odstranila a rozřezala. Na 
základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (11. 3. 2019 
00:26) – Tuněchodská č. p. 111 Pardubice - Mětice. Jednotka byla vyslána KOPIS 
 k poškozené střeše Jednotka po příjezdu na místo zajistila uvolněnou část krytiny před 
pádem. Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (11. 3. 2019 
01:38) – Průmyslová Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS  k odstranění spadlého stromu 
v ulici Průmyslová. Jednotka po příjezdu na místo spadlý strom odstranila a rozřezala. Na 
základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru (11. 3. 2019 
01:50) – Jana Zajíce Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS  k odstranění spadlého stromu 
v ulici Jana Zajíce v městské části Dubina. Jednotka po příjezdu na místo po 
zadokumentování Policií ČR (byla zde škoda na automobilech) spadlý strom odstranila a 
rozřezala. Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu (29. 7. 2018 16:34) – Kpt. Bartoše č. p. 2788 
(Skatepark) Pardubice. Jednotka byla vyslána KOPIS k likvidaci vosího hnízda, které se 
nacházelo ve Skateparku v doskočišti pod vrstvou molitanu. Vosy byly zlikvidovány pomocí 
insekticidního spreje, následně byl z doskočiště odstraněn molitan a hnízdo se zbytky vos 
bylo odstraněno pomocí vysavače na hmyz. Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla 
sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.  



Technická pomoc – prasklé potrubí 17. listopadu č.p. 360 Pardubice (29. 7. 2018 16:34) 
Jednotka byla vyslána KOPIS k likvidaci následků prasklého potrubí. Následky byly 
minimální, jednotka provedla pouze kontrolu a konzultovala s majitelem bytu postup 
likvidace. Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Záchrana osob, zvířat – záchrana tonoucí osoby Žižkova ulice Pardubice (25. 3. 2019 
18:01). Jednotka byla vyslána KOPIS k sundání kočky ze stromu do ulice Kostnická. 
Jednotka se po příjezdu pokusila s pomocí žebříku sundat kocoura asi z 6 m výšky. Kocour 
nejevil zájem o záchranu a lezl výš. Této výšky již nebylo možno s použitím žebříku 
dosáhnout. Po dohodě s majitelkou kocoura  byla činnost ukončena. Na základě vyhlášky č. 
247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Záchrana osob, zvířat – záchrana tonoucí osoby  Park Na špici Pardubice (26. 7. 2019 
17:37). Jednotka byla vyslána KOPIS k záchraně tonoucího v řece Labe v blízkosti parku Na 
špici. Událost byla po příjezdu překvalifikována na vyhledávání utonulé osoby. Jednotka 
s pomocí nafukovacího raftu s motorem prohledávala vodní tok směrem ke zdymadlu. V 19. 
hodin bylo po domluvě s velitelem zásahu prohledávání ukončeno. Utonulá osoba nebyla 
nalezena. . Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Záchrana osob, zvířat – poskytnutí předlékařské pomoci  Kpt. bartoše Pardubice (28. 9. 
2019 18:03). Během zajišťování požární bezpečnosti při konání „Staročeské pouti“ v parku J. 
Srbka vyjela na oznámení jednotka k poskytnutí předlékařské pomoci u 12 letého dítěte do 
ulice Kpt. Bartoše. Po příjezdu na místo jednotka provedla ošetření úrazu hlavy a chlapec byl 
následně předán do péče ZZS. . Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o 
zásahu, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Taktické cvičení – výbuch PB s neznámým počtem ohrožených lidí Areál dostihového 
závodiště, Pražská č.p. 607 Pardubice (22. 3. 2019 17:09). jednotka byla v rámci taktického 
cvičení vyslána k likvidaci následku výbuchu v prostorech VIP salonku tribuny D. Jednotka 
po příjezdu na místo v součinnosti s HZS a JSDH Hostovice provedla lokalizaci a následně 
likvidaci požáru. Dále prováděly vyhledávání postižených osob a následnou jejich evakuaci. 
Jednotka dále prováděla poskytnutí předlékařské pomoci. 
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo Pardubice – 
HC Olomouc v multifunkční aréně Pardubice (20. 1. 2019). Na základě vyhlášky č. 247/2001 
Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo Pardubice – 
Mountfield Hradec Králové v multifunkční aréně Pardubice (8. 3. 2019). Na základě vyhlášky 
č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického 
kraje.  
Ostatní pomoc – odstranění spadlého stromu v parku Čs. legií (10. 3. 2019). Na základě 
vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při sportovní akci „Barth run“ (11. 5. 2019). Na 
základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při kulturní akci „Majáles“ (17. - 18 5. 2019). Na 
základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při akci České pojišťovny (23. 5. 2019). Na 
základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  



Ostatní pomoc – zajištění ochlazování při akci „Aviatická pouť)“ (1. – 2. 6. 2019). Na 
základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při akci „Pernštýnská noc“ (7. 6. 2019). Na 
základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při sportovní akci „Hurá na prázdniny“ (18. 6. 
2019). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – likvidace vosího hnízda v ulici Sezemická č.p. 752 Pardubice (26. 6. 2019). 
Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na 
HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při kulturní akci v Bubeníkových sadech (4. 7. 
2019). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při sportovní akci „Sportiáda“ (2. 8. 2019). Na 
základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany a prevence požární ochrany při akci „Veletrh 
sociálních služeb“ (14. 8. 2019). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o 
činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – likvidace vosího hnízda v ulici Jiráskova č.p. 1286 Pardubice (29. 8. 2019). 
Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na 
HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při firemním dni KYB ve Starých Čivicích (14. 9. 
2019). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo Pardubice – 
Mountfield Hradec Králové v multifunkční aréně Pardubice (22. 9. 2019). Na základě 
vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při akci „Příliv“ Univerzita Pardubice v areálu VŠ 
kolejí (25. 9. 2019). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, 
která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – aktivní účast a zajištění požární ochrany při akci „Noc vědců“ pořádanou 
v areálu FCHT Univerzity Pardubice (27. 9. 2019). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla 
sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na akci „Staročeská Polabinská pouť“ (28. 9. 
2019). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla 
odeslána na HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany při pořádání lampionového průvodu, ohnivé show 
a závěrečném ohňostroji ve Svítkově, který pořádal SDH Svítkov - Popkovice (28. 10. 2019). 
Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na 
HZS Pardubického kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo Pardubice – 
HC Kometa Brno v multifunkční aréně Pardubice (8. 12. 2019). Na základě vyhlášky č. 
247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického 
kraje.  
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo Pardubice – 
Mountfield Hradec Králové v multifunkční aréně Pardubice (26. 12. 2019). Na základě 



vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS 
Pardubického kraje.  
 
 
D – Kontrola a údržba techniky 
 

Kontrola a údržba probíhala pravidelně každý pátek a následující den po výjezdu. 
 
 
E – Ostatní 
 

1. Preventivně výchovná činnost 
Den země (26.4. 201) 
Pálení čarodějnic (30. 4. 2019) 
Aviatická pouť (1. a 2. 6. 2018) 
Vědeckotechnický jarmark (pořádáno UPa Pardubice) (13. 6. 2018) 
Sportiáda (2. 8. 2018) 
Veletrh sociálních služeb (pořádáno statutárním městem Pardubice) (14. 8. 2019) 
Prevence požární ochrany pro děti (DDM Dubina) (19. 9. 2019) 
Noc vědců (pořádáno UPa Pardubice) (27. 9. 2019) 
 

Témata:  
 Ukázka požární techniky – výstroj a výzbroj 
 Ohlášení mimořádné události 
 Jak se zachovat při vzniku mimořádné události 
 Teorie hoření, třídy požárů 
 Základní principy hašení 
 Používání hasicích přístrojů včetně vhodnosti použití 
 Ukázka hašení hořícího oleje vodou 
 Prezentace nafukovacího raftu s přívěsným motorem 

 
 
 
 
3. 3. 2020                                                                                    Jiří Chmelík 
                                                                                                  velitel jednotky 
 


