
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,

dostáváte do rukou poslední číslo  
našeho Zpravodaje v tomto volebním
období. Po čtyři roky jsme Vás sezna-
movali se vším, čím se obvod zabý-
vá, se všemi akcemi, které realizuje. 
Po čtyři roky jsme se snažili, aby se 

místa, ve kterých žijeme zlepšovala, aby se nám v obvodu 
dobře žilo, abychom zde byli spokojeni. Víme, že jsme neudě-
lali všechno, co je ještě zapotřebí udělat. Je to vždy závislé na 
finančních prostředcích, se kterými obvod hospodaří.
Jsem přesvědčena, že jsme za sebou zanechali viditelnou 
stopu – postupně se mění vzhled sídliště Karla IV., opravuje-
me sídliště v Dašické ulici, vnitrobloky u Marka, Ve Lhotkách, 
opravovali jsme chodníky ve Štrossově a v Jiráskově 
ulici, vybudovali stezku od Zámku do Labské, v současné době 
dokončujeme opravu části chodníku ulice Smilova, směrem k 
náměstí Čs. legií. Stavěli jsme i nová dětská hřiště, sportoviš-
tě, opravili jsme dva parky – na nám. Čs. legií a v těchto dnech 
dokončujeme Komenského náměstí. 
Všechno, co jsme v tomto volebním období udělali není 
výsledkem práce jednoho člověka. Chci poděkovat  
místostarostovi ing. Lejhancovi (ODS) , který mě zastupoval 
v době mé nepřítomnosti, dalším členům rady - Mgr. Marii 

Hubálkové (nestr.), Pavlu Nevečeřalovi (ODS) a Aleně 
Přibylové (ODS) a v neposlední řadě dalším členům 
zastupitelstva Ing. Petru Benešovi (SPP), Gabriele  
Chovancové (SNK ED), Marii Jeništové (KSČM), Ing. Markétě 
Juchelkové (ODS), Mgr. Davidu Kollertovi (ODS – 18. 12. 2008  
nahradil Ing. Petra Klimpla), Jiřímu Komárkovi  
(ČSSD), Ing. Josefu Polanskému (KSČM), Mgr. Věře Stříteské 
(ODS), Janu Tichému (ČSSD) a PhDr. Andree Troníčkové (NK). 
Po čtyřech letech společné práce mohu říci, že jsme vytvo-
řili pracovitý kolektiv, jehož hlavním cílem byl rozvíjející se 
obvod a spokojený občan.
Největší dluh máme vůči obyvatelům sídliště nábř. Závodu 
míru. Podle našich původních představ jsme již v tuto dobu 
měli mít dokončenou studii regenerace. Nechceme se vymlou-
vat, ale oprava sídliště Karla IV. se vzhledem ke sníženým 
finančním prostředkům zpomalila, a proto jsme museli příprav-
né práce na opravu sídliště nábř. Závodu míru odložit až do 
příštího volebního období. 
 Čtyři roky jsou dlouhá doba, často zapomínáme nebo v běž-
ném denním shonu nevnímáme, jak se okolí kolem nás mění. 
Na dalších stránkách si připomeňte společně s námi, jak se 
některá místa změnila a udělejte si obrázek toho, co se nám 
za toto volební období podařilo.

Úřad městského obvodu
Pardubice I

číslo: 30
říjen 2010



ROK 2007
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ ČS.LEGIÍ

ROK 2007-2009
REKONSTRUKCE VNITROBLOKU ULIC - PALACKÉHO, HLAVÁČOVA A MACANOVA



ROK 2007-2009
REGENERACE SÍDLIŠTĚ KARLA IV.



ROK 2007-2009
REKONSTRUKCE VNITROBLOKU ULIC - DAŠICKÁ A KE KAMENCI 

ROK 2008-2009
OPRAVA CHODNÍKU V ULICI JIRÁSKOVA 



ROK 2009
REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NÁBŘ. ZÁVODU MÍRU 

ROK 2009
STEZKA PRO PĚŠÍ ULICE LABSKÁ - ZÁMECKÝ PARK 



ROK 2009
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ ZŠ SPOŘILOV 

ROK 2009-2010
ODSTAVNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ U POLIKLINIKY 



ROK 2009
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ VNITROBLOK „U MARKA“
(ULICE JUNGMANNOVA, MACANOVA A NERUDOVA) 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva
 městského obvodu Pardubice I a Zastupitelstva města Pardubic

Termín konání: 15. a 16. října 2010  
                               (případné II. kolo voleb do Senátu 22. a 23. října 2010).

 *   Voličem je státní občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 
     18 let, v případě konání II. kola voleb do Senátu také občan, který nejpozději druhý 
     den II. kola voleb dosáhl věku 18 let. 
 *   Volič – státní občan členského státu EU – je voličem do zastupitelstva, je-li v obci
     přihlášen k trvalému pobytu. Tento volič musí sám požádat u obecního úřadu o zápis 
     do dodatku stálého seznamu voličů do středy 13. října do 16:00hod.
 *   Příslušnost k volebnímu okrsku můžete ověřit na www.umo1.cz; tel.: 466046011 
     nebo www.mmp.cz.
 *   Volič může požádat do 15. října 2010 do 11:00 hod ze závažných, zejména 
     zdravotních, důvodů náš úřad na tel. 466046011 (a v den voleb příslušnou okrskovou 
     volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 

Voličské průkazy se vydávají pouze pro volby do Senátu
 *   Pro volby do Senátu Parlamentu ČR může volič (občan MO I) požádat o vydání 
     voličského průkazu, a to na Úřadu městského obvodu Pardubice I. S voličským  
     průkazem lze volit do Senátu pouze ve volebním obvodu č. 43 – seznam  
     obcí, náležících do tohoto obvodu, naleznete na www.umo1.cz, popř. lze informaci
     získat na tel. 466046011).
 *   Žádost lze podat - písemně s ověřeným podpisem žadatele, žádost je nutno doručit
     nejpozději 8.října 2010 na adresu Úřadu městského obvodu Pardubice I, U Divadla
     828, 530 02 PARDUBICE. Ověření podpisu na obecních úřadech je osvobozeno od 
     správního poplatku (za ověření podpisu  u České pošty se  poplatek hradí) nebo
     osobně nejpozději 13. října 2010 do 16.00 hodin 

 *   Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým
      kolem voleb do Senátu; úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději 
     do 16.00 hodin dne 20. října 2010.
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Vážení spoluobčané,
     jen Vaše hlasy rozhodnou, zda budeme moci v naší práci pokračovat!

ROK 2010
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ (naše poslední akce v tomto volebním období) 
bude slavnostně otevřeno 12. října ve 13:00 h.


