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Činnost starostky Aleny Stehnové od 10. 9. 2020 do 9. 12. 2020 

Dne 10. 9 2020 
− Základní změny Bělobranského náměstí konzultováno s V. Jirsou  

Téma: vinárna ve sklepě zásobují z náměstí, ze vchodu západně od vstupu do Pípy; navržený 
způsob zásobování vjezdem z nároží je O.K., 

• Pípa má dostatek kapacit a nemá tedy zájem o další předzahrádku - koruny stromů jsou 
založené dostatečně vysoko pro posezení, pobyt (podchozí výška je cca 1,9m), 

• pobytové funkce směřovat do klidnější části - dále od Labské; část nároží před Pípou 
ponechat pro zastavení vozidel; místo sloupků navrhnou "masivnější prvky" - například 
květníky; zřídit další prvky pro zklidnění dopravy při vjezdu na náměstí u mostu, 

• je třeba vytvořit podmínky pro oživení náměstí a podporu náplně tak, abychom pouze 
nepřesunuli parkování a náměstí zůstalo prázdné, 

• spoluorganizovat jednání o náplni a využití prostoru, 
• nutnost ověření způsobu vývozu popelnic, kontejnerové stání. 

Závěr: pokračovat v jednání 
 

− Základní informace o čerpání z norských fondů na SFŽP, lze přihlásit ,projekt revitalizace 
stromořadí Jahnova a na náměstí Republiky, který je zaručeně podpořitelný včetně 
souvisejících přeložek sítí. Výše dotace je 95% uznatelných nákladů. Důležitou podmínkou je, 
že minimální cena přihlášeného projektu musí být 5 200 000 a také, že by projekt měl být v co 
nejvyšším stupni připravenosti. Jedná se o soutěžní dotaci, takže čím lepší příprava a podklady, 
tím máme větší šanci uspět. Pokud by byl problém v ceně tak se dá dosáhnout minimální 
hranice doplněním dalších dílčích opatření jako nová výsadba, květináčová výsadba atd. 
v místech, kde je podle tepelné mapy větší míra zátěže. 
Závěr: pokračovat v přípravě projektu tak, abychom mohly do 31.10. 2020 podat žádost 
o dotaci. Žádost bude procesovat paní Harišová z ORS v koordinaci s paní Markovou z OHA. 

 
Dne 11. 9. 2020  

− Parkování vozidel organizací poskytující sociální služby, je třeba vyhledat lokality 
z podkladů od organizací poskytujících sociální a pečovatelské služby (Sociální služba města 
Pardubic, Oblastní charita Pardubice, domácí ošetřovatelská péče Kamilka, poskytovatelé 
terénní sociální služby – Včelka senior care a ošetřovatelská služba SKP centrum), vybrat 
místa, kde je počet klientů nejvyšší a péče o ně náročnější. 
Závěr: řešení spočívá v umístění dopravního značení, parkovací místa by měla být zdarma, 
v MO Pce I by přicházela v úvahu ul.  Dašická, Arnošta z Pardubic, Sladkovského, Na Hrádku, 
Smilova, na nábřeží Závodu míru, Palackého třídě… 

 
Dne 14. 9. 2020 

− Jednání a předání stížnosti od Ing. B. Kose, který zastupuje cca 170 obyvatel (SVJ Mezi 
Mosty 1845 – 1846).  

            Téma: "Konání hlučných koncertů a hudebních produkcí ve venkovním prostoru areálu 
Winternitzových automatických mlýnů" - nejedná se jen o hlučnost, ale i o vulgarity textů 
nejtvrdšího kalibru. 

            Závěr: starostka dohodne společné jednání s účastníky: primátor M. Charvát, 
Ing. arch. Smetana, náměstek Jan Mazuch, vedoucí Martin Karas, náměstek Jakub Rychtecký, 
Ing. Bohumil Kos a organizátoři akcí v této lokalitě. 

 

− Společná schůzka se starosty na MO Pardubice III. Téma: zábory veřejného prostranství, 
předzahrádky, parkovací místa na jednotlivých obvodech – požadavek náměstka Kvaše 
Závěr: parkovací místa na MO Pardubice zmapujeme, dopad o prominutí poplatků 
za předzahrádky je pro MO Pce I citelný, starostové všech MO se přiklonili k prominutí poplatků. 
Zprocesoval starosta Jiří Rejda. 
 

− Jednání a diskuse zaměřená na problematiku „Plánovacích smluv“, co má obsahovat 
plánovací smlouva - organizováno na MmP 
Účastníci: všichni starostové městských obvodů, vedoucí OD V. Bakajsa, náměstek Kvaš, 
Jiří Vopršal, Aleš Uchytil, Jiří Turek… 
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Dne 15. 9. 2020 
− Jednání s firmou Na-Nic s p. M. Velehradskou a M. Kutálkem, téma: možnost dotace, 

hudební projekty 
 

− Jednání s ředitelem MP p. Hüblem a zástupcem pro MO Pce I p. Škodou. Téma: 
problematika obousměrnosti pro cyklisty v Jindřišské ulici, parkování v Jindřišské ul., parkování 
na náměstí na Wernerově náměstí, příprava akce Sv. Mikuláše, pokuty za nedodržování 
zavírací doby restaurací, pití alkoholu na veřejnosti, stížnosti na bezdomovce. 

 
− Jednání s p. Šimkem – návrh zpracování prostoru na parkování před výměníkem Na Hrádku. 

Pouze jsem přijala záměr a návrh studie. 
 
Dne 16. 9. 2020 

− Jednání s p. Janem Strukem, téma: vyčlenění Bulharské ulice ze zóny příspěvku na bydlení, 
vykreslení situace v této ulici, podezření na páchání trestné činnosti 
Závěr: vyvolat jednání u náměstka J. Rychteckého a přizvat MP. 
 

− Účast na Komisi pro výchovu a vzdělávání 
 
Dne 17. 9. 2020 

− Pracovní snídaně s ředitelem ZŠ Bratranců Veverkových a senátorkou M. Horsku. Téma: 
připravované akce do konce roku a na rok 2021. 
 

− Společenská událost „Střelecký den“, setkání zástupců politických stran, městských 
obvodů, města Pardubic a Pardubického kraje. 

 

− Záštita nad sportovní akcí „Pardubická 9“, předávání cen. 
 
Dne 18. 9. 2020 – 22. 9. 2010 

− Karanténa – Home office 
 

− Stížnost: deponii nebo skládka v obytné čtvrti? Na stůl se mně dostaly fotky z navážky hlíny, 
která pokračovala několik dní. Těžká auta jezdila i přes obrubníky. Je to pozemek, 
který je určen pro stavbu rodinných domů a je mezi stávajícímu domy v ul. Na Haldě. 
Údajně byla hlína ze stavby v Krpatově ul. 
Závěr: stížnost jsem postoupila stavebnímu úřadu, který naplánoval okamžitou kontrolu 
na místě. 

 
Dne 23. 9. 2020 

− Informace k tématu – Opatření proti suchu na MO Pce I, na MmP je záměr pořízení 
Adaptační strategie a plán začlenění prvků modro-zelené infrastruktury a hospodaření 
s dešťovou vodou. Jde o materiál, který je velmi obsáhlý. V rámci výsadeb a sadových úprav 
MO uplatňujeme moderní poznatky (MO1 jako první začal využívat pytle na zálivku, iniciovali 
jsme prezentační přednášku o výsadbě dřevin ve stísněném prostředí do prokořenitelných 
buněk - (Ing. Šteiner) 
 

− Projednávání analytické části zpracované Územní studie sídelní zeleně v zasedací 
místnosti OHA. Cílem: vyhodnocení a navržení systémového a koncepčního přístupu k zeleni.  
Závěr: byly předloženy výstupy probíhajících analýz pro městské obvody MO1 a MO3, 
který přednesl Doc. Ing. Pavel Šimek, zpracovatel územní studie a zároveň proběhla debata 
k analytické časti Managementu péče o sídelní zeleň města Pardubice. Analýzy by měly být 
uzavřené do konce tohoto roku., následná navrhovaná část bude zpracována do června roku 
2021. 
 

− Účast na Komisi pro spolupráci rozvoje MO Pce I – je vypracován zápis 
 

Dne 24. 9. 2020 
− Zasedání SMO – školská komise, on-line 

 

− Společenská akce: Výstavní síně muzea na Zámku, 140. výročí muzea 
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Dne 25. 9. 2020 
− Jednání u náměstka J. Rychteckého, s V. Berkou a p. Říhou na téma: péče o cyklistickou 

mládež, vyjádření, jak pomoci mládeži. 
 

− Workoutové hřiště v Parku Na špici, p. Holeček se odvolal proti usnesení o nepřiznání 
postavení účastníka řízení, odvolání bylo postoupeno ke Krajskému úřadu k provedení 
odvolacího řízení.  

 
Dne 29. 9. 2020 

− Jednání v kanceláři primátora, přítomni: Ing. arch. Smetana, náměstek Jan Mazuch, vedoucí 
Martin Karas, náměstek Jakub Rychtecký, Ing. Bohumil Kos a organizátoři akcí v této lokalitě.  

             Téma: Konání hlučných koncertů a hudebních produkcí ve venkovním prostoru areálu         
 Winternitzových automatických mlýnů" – jedná se o hlučnost, ale i o vulgarity textů.  
 Závěr: Účastníci se dohodli na optimálním řešení pro všechny strany. 
 

Dne 30. 9. 2020 
− Jednání s ředitelkou DDM Beta Mgr. Miriam Lukešovou na téma: spolupráce při akcích 

DDM a MO Pce1, lze využít až se situace změní. 
 

− 40. mimořádná schůze RMO 
• Žádost o vyjádření Rady MO Pardubice I k udělení výjimky ze zákazu konzumace 

alkoholických nápojů - (výjimka konzumace alkoholu na třídě Míru….). 
• Diskuze 

 
Dne 1. 10. 2020 

− Informace: z důvodů naplánování dostatečné kapacity (lidských zdrojů a techniky) 
budeme zpracovávat požadavky na naši práci do konce října, aby se vše do konce listopadu 
prodiskutovalo a dopřesnilo. Jedná se zejména o smlouvy na seč, práci zahradnic, 
péči o stromy, zálivku a dále pravidelně se opakující objednávky nebo poptávky o objemu 
nad 50 tis. Kč. Je to třeba požadovat nějakou změnu ve způsobu sečení (např. květnaté louky). 
V průběhu roku z kapacitních důvodů na poptávky většího rozsahu nelze reagovat, ale jedná se 
o přípravu na rok 2021. 
 

Dne 2. 10. 2020 
− Kontrola všech volebních okrsků 

 

− Požadavek do rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2021 
• Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla 828 – Kč 1 750 000,00 

Jedná se o spoluúčast města na financování přebudování bývalé prodejny na kanceláře 
v přízemí budovy U Divadla 828. Městský obvod již dlouhodobě žádá o pomoc při získání 
kanceláří. V současné době (od jara 2020) funguje úsek účetnictví v provizorním stavu přímo 
v kanceláři starostky městského obvodu. Tento stav není dlouhodobě udržitelný. Městský obvod 
měl sjednány kancelářské prostory v jiné budově v majetku cizího subjektu. Přechodem do 
správy IT Magistrátu města Pardubic nebylo možné využít cizích kancelářských prostor 
z důvodu nemožnosti napojení na počítačovou síť magistrátu. Zbývající finanční prostředky 
ve výši Kč 1 7500 00,- Kč by byly dodány z rozpočtu MO Pardubice I. 

• Rekonstrukce stromořadí v ul. Jahnova 

   Dle projednání záměru města panem náměstkem Nadrchalem by měl být projekt zaručeně 
podpořitelný včetně souvisejících přeložek sítí. 

  Částka 5 500 000 Kč je cenou celého díla. V případě získání dotace ve výši až 95% by byl podíl 
města cca 500 000 Kč. 

. 
Dne 5. 10. 2020 

− Jednání na MO Pce I s náměstkem J. Nadrchalem, příprava materiálu k dotaci z Norských 
fondů. Tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko 
nabízí finanční podporu na společensky prospěšné projekty, které patří mezi nové členské 
země EU. Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky. 
Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí byl pro aktuální období 
vybrán Státní fond životního prostředí České republiky ČR. 
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Závěr: dopracujeme žádost o dataci s projektem revitalizace stromořadí Jahnova 
a na náměstí Republiky včetně souvisejících přeložek sítí. Výše dotace je 95% uznatelných 
nákladů. Důležitou podmínkou je, že minimální cena přihlášeného projektu musí být 5 200 000 
a také, že by projekt měl být v co nejvyšším stupni připravenosti. 
 

Dne 6. 10. 2020 
− Informace od paní A. R. Husova ul. 1938, kde se vyjadřuje o panu Kuštovi ze společnosti K2 

Invest, který se zúčastnil schůze SVJ bytového domu Husova 1938-1941. 
Důvodem, proč nesouhlasí s výstavbou: 

• podle vizualizace, kterou ukázal, plánuje stavět přímo na hranici s pozemkem našeho 
bytového domu, 

• naprosté zamezení výhledu většině bytů z popisných čísel 1938 a 1939, 
     výrazné omezení zeleně na sousedním pozemku (parcely č. 512 a 1301/2, kde by nově 

mělo být parkoviště další zatížení místní komunikace (ulice Do Nového). 
             Závěr: vyvolat jednání na MmP. 
 
Dne 7. 10. 2020 

− Jednání s p. T. V. – nabídka služeb pro MO I, odkázání na naše oddělení OMI a p. tajemnici 
 

− Účast na Komisi pro výchovu a vzdělávání (on-line). 
 
Dne 8. 10. 2020 

− Jednání u náměstka J. Rychteckého, s ředitelem MP R. Hüblem, s vedoucí sociálního 
odboru Mgr. Ivou Bartošovou a s p. Janem Strukem, téma: vyčlenění Bulharské ulice 
ze zóny příspěvku na bydlení, vykreslení situace v této ulici, podezření na páchání trestné 
činnosti. 
Závěr: bude zdokumentováno 

 
Dne 9. 10. 2020 

− V zasedací místnosti Rady společné jednání k revitalizaci stromořadí Jahnova 
a na náměstí Republiky – účastníci: starostka Stehnová, J. Dvořáček, Z. Führerová, 
P. Harišová, J. Kutílek, G. Křížková, L. Marková, K. Podhajská, V. Dulík, primátor M. Charvát, 
náměstek J. Nadrchal.  
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená akce je ve fázi projekčních prací, které zajišťuje MO Pce I 
a má tedy veškeré potřebné podklady, byli jsme požádáni, abychom o příslušné finanční 
prostředky zažádali a v případě, že bude akce schválena a připravena k realizaci, aby byly tyto 
potřebné finanční prostředky převedeny na OMI. 
Závěr: finalizace projektu, připomínkování, doplnění. 
 

− Upozornění na problematiku developerského projektu a prosba o přehodnocení pohledu 
na danou lokalitu, a to od předsedkyně SVJ Husova 1938-1941 p. L. G. 
Jedná se o shodné upozornění ze dne 6. 10. 2020, který poslala členka SVJ. 
Závěr: podnět předán na stavební úřad a na úřad hlavního architekta. 
 

− Na základě požadavku zpracován pasport parkovacích míst, ale jen na území placeného 
stání.  
Na území placeného stání v Pardubicích, parkují karavany a přívěsy za poplatek, 
tzn. že když majitel vlastní vozidlo a přívěs (karavan), zaplatí za vozidlo 1200,- za první 
parkovací kartu a dvojnásobek za parkovací kartu pro přívěs.   
 

Dne 12. 10. 2020 
−         41. schůze RMO Pce I 

•   Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu, 
•   vyjádření k žádostem o dotace – rozpočtové opatření č. 22 a 23, 
•   přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 - rozpočtové opatření č. 24, 
•   schválení nákupu kalendářů, 
•   vyjádření pro řízení o umístění stavby a o změně využití území - „Úpravy terénu 

po demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé“ (fáze 2), 
•   schválení úhrady faktury za vedení webu a fb Pardubická Jednička, 
•   zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 4/2020, 
•   diskuze. 



5 

 

 
Dne 13. 10. 2020 

−        Jednání se starosty v historickém sále radnice, požadavky jednotlivých městských   
obvodů: 

• předávání investic města do správy MOI (z dotací) – momentálně Matiční jezero 
následná péče za podmínek splnění dotačních podmínek nekoresponduje se statutem 
města a pasportem zeleně (jiné standardy), za posledních 5 let – Na Špici, Tyršovy 
sady, tř. Míru, přednádraží…, 

• Kutil, úprava prodejny na kanceláře, 
• investice 2019, chodníky v ul. Štrossova (úsek od ul. Ke Tvrzi po ul. Ke Kamenci) –         

společná investice    s výměnou plynovodu v chodníku, 
• bylo zadáno zpracování PD JUDr. Krpaty – požadavek Pirátů na přepracování celé PD 

a v jiném provedení, 
• investice 2020: 

 revitalizace nábř. Závodu míru III. etapa – investor město (finance dotace, rozpočet 
město, rozpočet MO1), 

 výstavba workoutové hřiště v parku Na Špici – (finance město + MOI) realizace 
odložena na rok 2021,  

 rekonstrukce ul. Sezemícká – investorem město (spoluúčast VaK), 
 rekonstrukce chodníku v ul. Sezemická – investor MOI (spoluúčast VaK), 
 PD obnova stromořadí v ul. Jahnova a na náměstí Republiky. 

 
Dne 14. 10. 2020 

− Zasedání Komitétu - návrhy na ocenění města Pardubic. 
 

− Anonymní žádost, abychom dali podnět MP kontroly Štefánikovy ulice (části naproti ZDŠ) 
ohledně zaparkovaných vozidel, a to jak na parkovišti, tak i naproti na zákazu zastavení. 

                  Odpověď z MP 
• Každý týden v uvedené lokalitě provádíme mimo jiné kontroly placení parkovného. 

Jedná se zde o ojedinělé přestupky, například dnes po osmé hodině ranní byla 
situace viz foto. Jedno vozidlo mim o parkoviště a na parkovišti čtyři volná místa. 
Samozřejmě se dané lokalitě budeme i nadále věnovat. 

• Bohužel se jedná o anonym, nemohu proto projednat věc osobně napřímo a zjistit 
další podrobnosti, abychom mohli vyhodnotit situaci, a ještě účelněji řešit dopravní 
situaci v dané lokalitě. 

 
Dne 15. 10. 2020 

− Návštěva v Centru Kosatec – na akci Podzim v Kosatci, jednání s vedoucí fundraisingu 
p.  Markétou Vorlíčkovou. Prohlídka, setkaní s klienty a zaměstnanci, účast na malování 
slunce na stěně podporovatelů. 

• zaměstnanci mají podporu, za každou cenu se jim snaží zajistit práci 
• respektují a podporují každého zaměstnance, který u nich pracuje 
• snaží se v maximální možné míře najít vždy něco positivního  
 

− 42. mimořádná schůze RMO Pardubice 1 
• Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Uvedení chodníku do původního stavu – 

ul. Sezemická (v úseku od ul. Ve Lhotkách po Pospíšilovo nám.)“. 
• Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Uvedení vozovky do původního stavu - 

ul. Sezemická (v úseku od Pospíšilova nám. po ul. Věry Junkové)“. 
• Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 66/2019. 
• Diskuze. 

   
Dne 16. 10. 2020 

−     Jednání Kolegia starostů městských obvodů. Téma: rozpočet pro rok na rok 2021 
    

−     Instalace obelisku v ul. K Polabinám – dotaz p. J. Linharta, je v řešení, je třeba zajistit 
vyjádření OHA, případně Odboru kultury - obnovit zlacení textu, zajistit usazení v terénu… 
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Dne 19. 10. 2020 
−     Zastupitel F. Sedlák se zajímal o Obnovu stromořadí v chodníku Jahnova a na náměstí 

Republiky. Bylo schváleno podání žádosti z programu Životního prostředí, ekosystémy 
a změna klimatu financovaného z Norských fondů na obnovu. 
 

−     Komunikace s V. Jirsou na téma Bělobranské náměstí, požadavek na zaslání 
aktualizovaného návrhu z OHA, seznámení se s návrhem. 

 
−     Řešení podnětu p. Pavla Beránka na problematiku obousměrného provozu cyklistů 

v ulici Jindřišská, dohodnuta osobní schůzka v terénu, seznámit se s historií 
zdokumentování (P. Bureš, V. Bakajsa, náměstek Kvaš, V. Jirsa – příprava dopravního 
značení, parkování vozidel, jízda cyklistů po chodníku…). 
 

Dne 20. 10. 2020 
−     Informační schůzka s p. L. S. – sociální politika pro občany, parkování pro vozidla 

soc. služeb, kteří ve středu města poskytují potřebným občanům péči a služby.  
 
Dne 21. 10. 2020 

−     Informační zpráva: návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 
o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, Příprava plánu 
zimní údržby městských obvodů, na základě kterého se provádí zimní údržba na místních 
komunikacích v majetku města. 
 

−     Výzva pro DDM BETA, Štolbova – článek o činnosti do Pardubické 1 
 

−     Jednání Komise pro reklamu a pozemky, on-line 
 

Dne 22. 10. 2020 
−     Stížnost od p. K. V. k distribuci zpravodaje Pardubická 1 v okolí bydliště Havlíčkova, 

Nerudova, Macanova, Jungmannova, kdy byly zpravodaje vhozeny do chodeb nikoliv 
do schránek. 
Závěr: jednání s ředitelem školy Řemesel a služeb, přislíbena náprava, budeme monitorovat. 
 

−     Ústní stížnost na černou skládku 
Závěr: byla vypravena výzva k úklidu pozemků, tedy skládky v prostoru U Trojice, 
která je na pozemku 2605/121, 2605/120 vlastníkem je ŘSD, pozemek 3732 je vlastník 
Rainberg Alois. P., budeme monitorovat a bude provedena pozdější kontrola.  

 
Dne 23. 10. 2020 

−     Podnět k dopravní situaci v Husově ul.  
Závěr: požadavek na řešení dopravní situace v ul. Husova, který na náš odbor zaslala 
předsedkyně SVJ Husova 1938–41 p. Lucie Kříž Grigarová, byl předán na Odbor dopravy 
MmP a Městské policii Pardubice, nepatří do naší kompetence. 
 

−    Stížnost ze strany p. M. Holečka na provoz hřiště v Parku Na Špici, vyzval i Českou 
televize. 

 Závěr: na vstupu je informace pro občany, které jsou aktualizovány podle změn v legislativě. 
Není v našich silách hermeticky hřiště uzavřít a záleží na disciplinovanosti občanů. Kontrola 
ze strany MP. 
 

Dne 26. 10. 2020 
−    Jednání kolegia starostů, obsah: 

• Rozpočet na rok 2021 – uvedena zpráva s tím, že rozpočet je připraven dle rozhodnutí 
ZmP ze září 2020, do rozpočtů městských obvodů bude převedena částka ve výši 208 
mil. Kč. Tabulka očekávaných příjmů se jeví vyšší, ale jde o odhady před lockdownem. 
Před uzavřením rozpočtu na rok 2021 dojde pravděpodobně ke změně. Je třeba počítat 
s rezervou. 

• Zrušení super hrubé mzdy ?!?!...vliv na rozpočet. 
• Elektrokoloběžky – diskuze, starostové vytipovat virtuální stanoviště na svých obvodech 
• Režim volného uličního stání – náměstek Kvaš vyzval ke spolupráci při definování 

volných legálních míst na parkování v rámci města. V první fázi by měl vzniknout hrubý 
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přehled o aktuálním stavu, následně by mělo dojít po odborné stránce k označení 
či přeznačení komunikací. Mohlo by to pomoci při problémech s návštěvníky, 
kteří přijíždějí do města a nemohou najít místa k parkování. 

• Primátor požádal přítomné, aby zástupci VaK Pardubice a. s. zaslali přehled klíčových 
investicí. Následně bude svolána schůzka.    

 
Dne 27. 10. 2020 

−   Natáčení pro Čs. Rozhlas na téma: stromořadí v Jahnově ul. a na náměstí Republiky 
 

Dne 28. 10. 2020 – státní svátek 
−    Pokládání kytice k výročí vzniku Československého státu na náměstí Čs. Legií 

 
Dne 29. 10. 2010 

−   Starostka testování na COVID 19. 
 
Dne 30. 10: 2020 

− Stížnost p. Ing. Ž. F. v souvislosti s kolaudací stavby Rezidence 1351 v Pardubicích.  
Předáno Stavebnímu úřadu, aby reagoval na stížnost (není v naší kompetenci).  
Přišlo vysvětlení i na MO Pce I: úřad pracuje i v době nouzového stavu, v současné době 
má již několik pracovníků prokázaný výskyt koronaviru. O termínu provedení kolaudačního 
řízení bude rozhodnuto v pondělí, kdy se vrátí oprávněná úřední osoba. Dosavadní prodlení 
bylo způsobeno závadami na stavbě vinou dodavatele. 
 

− Výsadba nové zeleně, kvalitní údržba a péče o stávající zeleň, parky, hřiště a mobiliář. 
Celkový sumář, o co se stará MO Pce I: 
Základní péče je dána pasportem zeleně, který je aktualizován vždy po několika letech 
(poslední aktualizace r. 2017).  Do dnešního dne např. není v pasportu aktualizován prostor 
Přednádraží. MO I jako správce se již od r. 2013 snaží o veškerou svěřenou zeleň pečovat 
nad rozsah daný pasportem, který zahrnuje a hradí pouze normou daný počet zálivek, pletí 
a minimum ostatní péče. Jde o zvýšení troj i více násobné. Důvod je jednoduchý – centrum 
města je takový „solar plexus“- nervové centrum celých Pardubic, kde se denně schází 
za prací, zábavou i nákupy lidé ze všech obvodů a okolních obcí.  
Stromy  
Veřejná zeleň ostatní  
Seče  
Živé ploty  
Parky   
Vodní plochy Čičák a Matiční jezero 
Ostatní péče zahradnic 
Mobiliář ostatní – lavičky, pítka, odpadkové koše, koše na PE , totemy, stojany na kola  
(zastupitelé obdrží podrobný rozpis na stůl). 

 
Dne 2. 11. 2020 

−     Podnět od zastupitele P. Dospěla: Tyršových sadech nastal problém s velmi přeplněnými 
koši, zvláště pak o víkendech, je více než zjevné, že většina odpadků je z výdejového okénka 
Galerie Cafe. Provozovatel přitom sám neposkytuje v blízkosti kavárny žádné koše, kde by 
zákazníci mohli odpadky vyhodit. 
Závěr: zajištěna náprava, dohodnuto s p. P. Holečkem přistavění odpadkových košů 
u kavárny, dále dohodnut častější výsyp službami, tedy jako bývá v letních cyklech. 
 

Dne 3. 11. 2020 
−    Písemné upozornění na úklid na Starém městě.  

Závěr: nutnost přepracování harmonogramu naší údržbářské čety. Naši pracovníci jsou 
vybaveni GPS zařízením a můžeme proto kontrolovat, zda je harmonogram plněn.  
V letním období (s výjimkou deštivých dnů) bude chodník podél domů uklízen každý druhý 
den pomocí úklidového stroje Gluton. Ten je schopen zlikvidovat suché exkrementy 
a peří. Dále bude chodník 1x měsíčně umýván tlakovou vodou. Častější mytí není možné 
z technologických důvodů – tlaková voda vyplavuje zásyp z mozaikové dlažby. 
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Termín strojního úklidu ulice (úterý), který koliduje se dnem vývozu odpadových nádob (strojní 
úklid zajišťuje Statutární město Pardubice - Odbor dopravy MmP) a to smluvně u Služeb 
města Pardubic a. s. Úklid je prováděn podle harmonogramu, který je vydáván SmP formou 
Obecně závazné vyhlášky. Podnět jsme předali Službám města a ti úklid termínově 
přehodnotili. 

 
Dne 4. 11. 2020 

−     Dotace: poskytnuta dotace na pořízení dýchací techniky vč.  příslušenství. Povinnost 
vyúčtování je dle smlouvy do 30.11.2020. 

 

−     Podnět: chodník v ul. K Polabinám lze zprůjezdnit i pro cyklisty? 
Závěr: předáno p. Pechmanové k řešení 
 

Dne 5. 11. 2020 
−     Starosta MO V opětovně otevřel otázku záboru veřejného prostranství (předzahrádky). 

Vzhledem k tomu, že jsou zrušeny Vánoční trhy, tak bychom mohli pomoci opět s prominutím 
plateb za zábor veřejného prostranství – předzahrádky. V případě rozvolňování to bude asi 
první, co bude podnikatelům povoleno a mohli by tam prodávat třeba punče apod.  
Závěr: po diskusi je zřejmé, že v době omezených příjmů si nemůžeme dovolit krátit další 
možné zisky z pronájmu. V předchozí výzvě, kde jsme cítili nutnost pomoci, jsme přišli o cca 
1mil Kč. Nemůžeme více s rozpočtem hazardovat. V porovnání s ostatními městskými 
obvody MO Pce I přichází o největší podíl zisku z pronájmu. Po konzultaci se odmítavě k celé 
situaci staví také náš správní úřad. Vše by bylo možné pouze změnou vyhlášky, což se do 
této doby nestalo. 
 

Dne 6. 11. 2020 
−     Starostka testování na COVID 19. 

 
Dne 9. 11. 2020 

−      Prezentace zpracování zpravodaje Pardubická 1 (on-line) – 2 účastníci 
 

−      44. mimořádná schůze RMO Pce I 
                           Prezentace a představení záměru pro redakční přípravu čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

•  Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Změna ceny ročního paušálu podpory                     
a vydání nového ceníku servisních prací společnosti CNS“ – dodatek č. 2 smlouvy                     
č. 319/2007 

•  Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „Výsyp odpadkových košů na psí 
exkrementy pro rok 2021“ 

•  Vyjádření k žádosti o územní řízení na stavbu „Galerie Pardubice“ 
•  Diskuze 

Dne 10. 11. 2020 
−     Upozornění od p. M. M. na situaci kolem přistavěných kontejnerů v ul. Na Haldě 

a Winternitzova - jde o obytnou zónu s několika novostavbami. Občané, kteří zde bydlí 
nemají ani co vyhazovat mimo komunálního odpadu, který umisťují do popelnic.  
Kontejner je zde přistavován 2x týdně (pondělí + středa) a využívají ho z 90% jen stavební 
firmy k likvidaci svého odpadu. Dříve sem najížděly dodávky a nyní jsou to i malé kamiony 
s různým odpadem, mají z toho sběrný dvůr… 
 

Dne 11. 11. 2020 
−      Jednání v kanceláři primátora. Téma: objekt na třídě Míru (kde v současnosti sídlí Kebab). 

Zájem majitelů na odkoupení pozemku pod objektem (majetek města), lze brát v úvahu 
i případnou směnu objektu, což je výzva pro ředitele Rozvojového fondu. Bude pokračováno 
v jednáních na základě možného řešení. 

 
−      Účast na Komisi pro výchovu a vzdělávání 

 
Dne 12. 11. 2020 

−     Jednání ke změnám na Bělobranském náměstí (on-line), účastníci: starostka, primátor   
zastupitel V. Jirsa. Téma: diskuse nad možnými úpravami, mobiliář, parkování, vyjádření 
OHA… 

−     Prezentace zpracování zpravodaje Pardubická 1 (on-line) – 1 účastník 
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Dne 13. 11. 2020 

−     Požadavek a podání žádosti od HC DYNAMO PARDUBICE k zajištění či využívání reklam 
před Enteria Arenou Pardubice v rámci extraligových hokejových utkání. 
 

−     Upozornění Jiřího Ševčíka, na situaci, kdy nouzový stav znemožnil konání koncertu 
"PIRATE SWING Band Gala 2020" s hostem Danem Bártou, ovšem obdržel na něj dotaci 
(schválený účel - propagaci akce) a tu použili. Podal žádost o změnu určení účelu 
z poskytnuté dotace starostky MO Pardubice I, a to na propagaci koncertu nuceně 
přesunutého na 9. 12. 2021. 

 
Dne 16. 11. 2020 

−     Účast na zasedání Krajského soudu v H. K., se sídlem v Pardubicích, trestní senát 
(přísedící). 

 

−     Stížnost, k rukám primátora, kdy si p. O. Č, stěžuje, že není možné uskutečnit rezervaci 
jak na sportovní hřiště, tak i ke grilovišti! Každý víkend je uzavřen celý pavilon!  
Závěr: v čase opatření platných pro čtvrtý stupeň PES nemůžeme občanům vyjít vstříc 
na venkovních sportovištích. 
 

Dne 17. 11. 2020 
−     Účast na vzpomínkové akci k Mezinárodnímu dni studenstva (událost r. 1939) a k 31. 

výročí Sametové revoluce. 
 

Dne 18. – 20. 11. 2020 
−     Účast na zasedání Krajského soudu v H. K., se sídlem v Pardubicích, trestní senát 

(přísedící). 
 

−     Připomínky p. M. Holečka na téma Park na Špici – dezinfikování, zasíťování… 
Závěr: není možné nepřetržité připomínky a stížnosti uzavřít, je to (promiňte) „folklór“ tohoto 
území… 

 
Dne 23. 11. 2020 

−     Realizace památníku k připomenutí zavražděných obyvatel Pardubic a   zbourané   
synagogy: 

•     Správní rada Nadace pro rozvoj města Pardubic vyčlenila na realizaci záměru 
finanční částku ve výši 450 000,- Kč (myšleno „společně“ s městem Pardubice), 

•     Nadace převezme realizaci celého záměru (zajištění PD a vlastní realizaci) do vlastní 
režie, 

•     ideový návrh je v souladu s připravovanou PD rekonstrukce Palackého třídy, 
•  Nadace osloví autora návrhu spol. obadva s.r.o., Pardubice k jednání o zpracování 

 PD vč. IIČ (účast na jednání p. Charvát a p. Čáň), 
•     pí. Stehnová vejde v jednání s vlastníkem objektu „Dům služeb“ ohledně dříve 

avizované finanční spoluúčasti na realizaci památníku a k vydání předběžného 
souhlasu s realizací památníku v místech dotýkajících se objektu „Dům služeb“, 

•     p. Bányai přislíbil zřízení veřejné sbírky Židovskou obcí na financování památníku. 
 

−     Komise pro pozemky a reklamu 
 

−     45. řádná schůze RMO Pce I 
•    Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
•    Vyjádření k žádosti o územní řízení na stavbu „Galerie Pardubice“ 
•    Vyjádření k záměru stavby „Bytový dům Husova ulice Pardubice“ 
•    Schválení dodatků smluv o poskytnutí dotací 
•    Rozpočtové opatření č. 25 - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 - Životní 

prostředí 
•    Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ pro rok 2021 a 2022 
•    Vyjádření k žádosti o dotaci 
•    Program 11. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 9. 12. 2020 
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•    Diskuze 
 

Dne 24. 11. 2020 
−     Pracovní oběd se senátorkou M. Horskou – spolupráce v oblasti sociální 
 

−     Vyjádření k instalaci obelisku. 
Předmětný záměr se nachází dle platného Územního plánu města Pardubice v rozvojovém 
území VI/9/d. Pro toto území je zpracována a registrována v systému ILAS územní studie 
„Prokopka“. OHA sleduje umístění pomníku již delší dobu, proto ve vazbě na jeho historii 
zadala požadavek na jeho začlenění v rámci území bývalé Prokopky (vlastník pozemku 
ČSOB Pojišťovna). Zpracovatelský tým se shodl na tom, že pomník by mohl mít své trvalé 
místo v části parčíku K Polabinám, kde nebude plánována výstavba a bude využíván 
dle nového urbanismu jako nový městský veřejný prostor. 
Lokalita parčíku je nyní posuzována jako rozvojový prostor, který nevykazuje náležité kvality 
veřejného prostoru a není důstojným prostředím pro pomník. Proto OHA doporučuje pouze 
dočasné umístění (ve špici parčíku podél diagonálního chodníku směrem od Tesca). 
Doporučení OHA: pouze pomník zapustit do země, kolem pomníku vytvořit prostor 
cca 1,5x1,5 m, oddrnovat a vysadit nízké trvalky lučního charakteru – např. 40 ks kakostů. 
Prostor pak zamulčovat kamennou drtí frakce 8/16 v barvě pomníku. 
Do budoucna (po vytvoření nové podoby prostranství) by obelisk měl být trvale přemístěn 
a osazen u nějaké zdi nebo pevného pozadí.  
Pomník lze tedy po obnovení písma (zajistí p. J. Linhart pozlacení nápisu) předat Odboru 
správy majetku MmP, který zajistí na jaře výše popsané osazení obelisku do terénu a úpravu 
jeho okolí.    

 

Dne 25. 11. 2020 
−     Koordinační jednání k investičním akcím a s tím spojená dopravní omezení  

v Pardubicích 
 

−     Pasportizace parkovacích míst (on-line) 
 

−     Účast na zasedání Komise pro spolupráci a rozvoj, aktualizovaná tabulka investičních 
akcí MO Pce I, projednání návrhu investičních akcí na rok 2021 

 
Dne 26. 11. 2020 

−     Jednání s p. F. B. – k trafostanicím, není v naší kompetenci 
 

−     Návrh zastupitele Ondřeje Berana o umístění cedulí ke krmení kachen 
Závěr: cedule cca 9 500,- Kč, počet cedulí (?), umístění, koncepce jednotnosti ve středu 
města, ale i po celém městě, architektonický náhled požadované cedule. 

 
Dne 27. 11. 2020 

−     Osobní gratulace a předání pozorností p. Ludmile Černohousové k 101 letům  
 

−     Informativní zpráva: v ulici Smilova v areálu bývalé tiskárny vznikne zástavba, která 
dotvoří centrum města a obnoví tradiční pěší vazby mezi Machoňovou pasáží a ulicí Smilova. 
Mají příležitost navrhnout přestavbu brownfieldu po nejvýznamnější pardubické tiskárně.  

       Uvědomují si výjimečnost centrální polohy v rámci města a přicházejí s konceptem, 
kdy je celý parter projektu ochráněn před automobilovou dopravou. Naopak do území vkládají 
nové pěší vazby a doplňují již existující. Zabývají se vztahem nových domů k ulici Smilova, 
která má svůj specifický charakter. Rozhodli se pro doplnění téměř sto metrů dlouhé uliční 
fronty ve výšce říms okolních domů. Tuto uliční frontu člení na menší objekty, které svým 
měřítkem odpovídají šířkám okolních domů a zároveň vytváří velkorysý průchod na vnitřní 
piazzettu. Ta plynule navazuje na zeleň v prostoru za Machoňovou pasáží. Směrem do ulice 
Za Pasáží navrženými domy doplňují kompozici prostoru za Machoňovou pasáží a vytváří 
vznik nového veřejného prostoru s parkem. 

      Parter domů je navržen jako aktivní s prostory pro drobné obchody a služby. Pro vyšší 
podlaží jsou navrženy komfortní městské byty. Návrhy exteriérů domů, kdy fasády jsou 
doplněny odkazy na industriální historii místa. (Výtah z poskytnuté zprávy). 
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Dne 30. 11. 2020 
−    Jednání s p. L. S. – sociální oblast na MO I, podání informací – parkování pro sociální služby   

v místech, kde poskytují své služby…. 
 

−    Jednání s Ing. architektem J. Klimešem 
Závěr: informace o představách architektonického řešení prvků, projektování a připomínky 
ke stávajícím skulpturám na městském obvodu na Karlovině “Vodní brána“ (není osazena 
jménem autora), představa a představení studie parkovacího domu v MO Pce I. Sjednám 
schůzku s vedením města Pce. 

 
Dne 1.12.2020 

−    Výzva od senátorky M. Horské: informovala, že po letošních volbách v Senátu Parlamentu 
ČR vznikl nový Výbor pro sociální politiku, jehož se stala předsedkyní.  Požádala nás 
o návrhy témat, která jsou z našeho pohledu závažná. Lze společně vést formální 
i neformální debaty, pořádat semináře, veřejná slyšení i diskuze u kulatých stolů. 

Dne 2. 12. 2020 
−   43. řádná schůze RMO Pce I 

Prezentace a představení záměru pro redakční přípravu čtvrtletníku „Pardubická 1“ –      
zrušeno 
• Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
• Vyjádření k projektové dokumentací pro umístění stavby „Pce, Na Ležánkách, 

p.  č. 1411/4,11 knn“ 
• Diskuze 

 
Dne 3. 12. 2020 

−    Jednání s p. Sodomkou, asistentem poslance M. Kolovratníka (omluvil se z jednání), 
reakce na podněty p. Lickové ohledně dopravního značení ve středu města; další podněty 
možná spolupráce s taxislužbou, autoškolou…mít zpětnou vazbu o dopravní situace 
ve městě; pomoc při prosazování rekonstrukce ÚMO Pce I 
 

−    Podnět náměstka J. Rychteckého k neuklizenému sněhu ze strany občana -
videozáznam.  

     Závěr: v kompetenci MO Pce I není zimní údržba 
 

Dne 4. 12. 2020 
−     Žádost zastupitele D. Bečky k doplnění programu ZMO o bod Plán činnosti Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice I na rok 2021.  
 

Dne 7. 12. 2020 
−    Jednání u náměstka J, Nadrchala: Matiční jezero - spravování za dohodnutých podmínek 

 

−    Informační zpráva: Záměr Hledáme kousky DOBRA - DOBROKONEP - Dobrovolnické 
centrum KONEP. V pracovní verzi - rozmístění vzkazů v terénu. Bude spuštěna webová 
prezentace a poběží výzva na sociálních sítích (FB, IG) a k tomu by mělo být po městě 
rozmístěno cca 10 letáků - zalaminovaná A4, šetrně přivázané provázkem ke stromu u cest 
na klidnějších místech, kam chodí lidé na procházky. Jedná by se o lokality: Tyršovy sady, 
park pod zámkem, Příhrádek, Wernerovo nábř., u Mlýnů, Park Na Špici, nábř. Závodu míru 
a Bubeníkovy sady. 

 

−    Schůze RMO 
 
Dne 8. 12. 2020 

−   Zasedání ZMO Pce I 
 
Dne 6. 12. 2020 
Zaznamenala: Alena Stehnová, starostka MO Pardubice I  

 


