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A. Program rozvoje v letech 2015 - 2018 
 

Vyhodnocení programu rozvoje za rok 2015 
 

DOPRAVA 
 
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY 
 

• Vybudovat veřejné osvětlení podél silnice č. I/36 v úseku od kruhového objezdu ulic Na 
Drážce a Husova po točnu MHD autobusu č. 9 (Hůrka), včetně osvětlení přechodu pro 
chodce u Pergoly a vybudování nového místa pro přecházení u křižovatky ulic Na Drážce, Pod 
Studánkou a Hůrka. 
2015 - Veřejné osvětlení podél silnice č. I/36 v úseku od kruhového objezdu ulic Na Drážce  
a Husova po točnu MHD autobusu č. 9 (Hůrka), včetně osvětlení přechodu pro chodce u Pergoly 
bylo vybudováno v období 17. 8. 2015 - 30. 10. 2015 společností Služby města Pardubic a.s.  
U křižovatky ulic Na Drážce, Pod Studánkou a 
Hůrka byl v PD původně navržený přechod pro 
chodce, Dopravním inspektorátem Policie ČR 
zamítnut z důvodu chybějícího veřejného osvětlení 
při vjezdu do obce a místo něho bylo navrženo 
místo pro přecházení, které nebylo vybudováno 
z těchto důvodů: Místo pro přecházení je sice 
řešeno stavební úpravou uzpůsobenou pro 
vozíčkáře, osoby s kočárky, ale není bezpečné pro 
osoby se zrakovým postižením z důvodu 
chybějících bezpečnostních prvků. Pro řidiče zde 
neplatí povinnost umožnit chodci nerušené přejití 
komunikace a pro chodce zde neplatí práva 
vztahující se k přechodu pro chodce. Místo pro 
přecházení není označeno vodorovným dopravním značením a je osvětleno pouze osvětlovacím 
bodem tzv. adaptačním pásmem a nelze zde provést jiné světelné úpravy jako na přechodu pro 
chodce. Pro řidiče přijíždějící z neosvětleného úseku bude obtížné všimnout si místa pro přecházení 
a mohly by zde vznikat nebezpečné a kolizní situace.  
 

• Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách od čp. 163 po čp. 1818. 

2015 – Projektovou dokumentaci od společnosti E – dir s.r.o., se 
sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč za nabídkovou cenu 
21 780 Kč včetně DPH 21 % financoval Městský obvod Pardubice 
III ze svého rozpočtu.  
Vlastní realizaci stavby zajišťovala a financovala společnost 
Služby města Pardubic a.s. Stavba byla provedena v roce 2015 a 
v srpnu 2015 zkolaudována.   
 
 

 

 

• Zajistit stavební úpravy přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Jana 
Zajíce (přechod u supermarketu Albert a u restaurace Steak station). 
2015 – je zpracovaná DSP + PDPS s názvem „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, 
Pardubice“ a byla podána žádost o vydání stavebního povolení.  
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• Rozšířit výjezd z komunikace Studánecká na komunikaci č. I/36 Na Drážce.  
2015 – byla zpracovaná situace s návrhem rozšíření místní komunikace Studánecká a zřízení 
přídatného jízdního pruhu pro odbočení vpravo, která byla odeslaná Dopravnímu inspektorátu 
Policie ČR se žádostí o vyjádření k záměru.  
Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje se vyjádřil pouze 
obecně, neboť žádost neobsahovala řadu skutečností potřebných pro posouzení záměru takto: 
V případě, že je rozšíření nutné z kapacitních důvodů, tedy křižovatka nevyhovuje podmínkám 
uvedeným v příloze A ČSN 736102 je zřízení přídatného jízdního pruhu odůvodnitelné. Dále 
upozornil, že je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, která bude mj. obsahovat doložení 
vlečných křivek pro nejdelší vozidlo, příčné a podélné řezy, zakreslení dopravního značen 
a doložení kapacitního posouzení křižovatky dle ČSN 73 6102. 

 

• Rozšířit parkoviště před ZŠ Studánka v ulici Luční a prodloužit chodník do ulice Ve Stezkách. 
2015 – je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení na stavbu: „Rozšíření parkovacích 
míst v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách“. Dne 20. 2. 2014 požádal 
MO III stavební úřad Magistrátu města Pardubic o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, 
dne 11. 6. 2014 vydal stavební úřad územní rozhodnutí, které Krajský úřad Pardubického kraje, 
jako odvolací správní orgán zrušil na základě odvolání účastníka řízení a vrátil věc stavebnímu 
úřadu k novému projednání. Dne 18. 3. 2015 vydal stavební úřad nové územní rozhodnutí, ale 
z důvodu odvolání účastníka řízení byl spis opět předán odvolacímu správnímu orgánu (Krajskému 
úřadu Pardubického kraje) k rozhodnutí. 
 

• Zbezpečnit křižovatku ulic Dašická/Na Drážce/Kpt. Jaroše ve spolupráci s Magistrátem města 
Pardubic, Pardubickým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic. 
2014 – MO III zajistil zpracování Zprávy z bezpečnostní inspekce od auditora. 
Poté proběhlo jednání za účasti starosty MO III a zástupců Ředitelství silnic a dálnic Pardubice, 
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy 
Magistrátu města Pardubic a odboru dopravy a životního prostředí Úřadu MO III. 
2015 – probíhala jednání výše uvedených zástupců se závěrem, že Ředitelství silnic a dálnic 
zpracuje dokumentaci, která bude řešit zbezpečnění křižovatky úpravou dopravního značení. Dále 
bylo slíbeno, že konečnou úpravu budou financovat všichni tři zúčastnění. 

 
ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU – ROZŠIŘOVAT PARKOVACÍ MÍSTA 
 

• Realizovat stavební úpravy u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická. 
2015 – Předmětem stavby „Stavební úpravy u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická“ byla 
úprava a oprava stávajících zpevněných ploch v okolí bytového domu včetně výstavby nových 
parkovacích míst. U bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická byla vybudována parkovací 
plocha pro 9 šikmých parkovacích stání a 4 podélná stání podél stávajícího chodníku. Stávající 
komunikace s poškozeným betonovým povrchem byla provedena z asfaltu a na jejím konci bylo 
z důvodu bezpečného otáčení vozidel vybudováno obratiště. Chodník ze tří stran bytového domu 

čp. 1565 - 1567 byl opraven a proveden ze 
zámkové dlažby. V chodníku podél čp. 1567 
vedoucím k autobusové zastávce v ulici Dašická 
byl umístěn sloupek z důvodu nežádoucího 
vjíždění vozidel. 
Stávající asfaltové parkoviště u světelné 
křižovatky bylo rozšířeno o 5 nových kolmých 
parkovacích míst a nově vybudovaný příjezd 
s asfaltovým povrchem a chodník ze zámkové 
dlažby. Součástí akce byly sadové a terénní 
úpravy, kdy došlo k výsadbě keřů a stromů ve 
vnitrobloku a okolo stávajícího dětského hřiště 
„Zelená brána“.  
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V průběhu provádění stavby byly stavební úpravy rozšířeny o další chodníky, které byly opraveny a 
provedeny ze zámkové dlažby.  
 

• Realizovat stavební úpravy u bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce. 

2015 – Předmětem stavby „Stavební 
úpravy u bytového domu čp. 1564 v ulici 
Dašická Na Drážce“ byla úprava a oprava 
stávajících zpevněných ploch v okolí 
bytového domu včetně výstavby nových 
parkovacích míst. 
U bytového domu čp. 1564 v ulici Na 
Drážce byly opraveny a rozšířeny 
stávající chodníky, vybudováno 6 nových 
kolmých parkovacích stání, z toho 1 stání 
pro osobu tělesně postiženou. Stávající 
pískoviště bylo zrušeno a u stávajícího 
chodníku byl vybudován záliv pro lavičky.   
Příjezd k parkovacím místům je po 
asfaltové komunikaci. Pro zvýšení 
bezpečnosti provozu byl vybudován chodníkový přejezd navazující na stávající chodník.   
Součástí akce byly sadové a terénní úpravy, kdy došlo k výsadbě keřů před bytovým domem. 
 

Informace k výše uvedeným stavbám: 
Stavbu s názvem „Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u 
bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce, Pardubice“ prováděla společnost Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za celkovou nabídkovou cenu 4 201 936 Kč 
včetně DPH 21 % s dobou realizace: 1. 7. 2015 – 23. 10. 2015 dle smlouvy o dílo, z důvodu rozšíření 
stavby a získání potřebných povolení byl termín realizace prodloužen a stavba dokončena 
v listopadu 2015. 
Projektové dokumentace zpracovávala společnost PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 163 200 Kč včetně DPH 21 %. V ceně byly zahrnuty 
náklady za zpracování studie a projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění 
stavby, včetně inženýrské činnosti. 
 

• Řešit parkování v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 359 – 365. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. MO III vyhodnotí situaci v dané lokalitě po vydání povolení a 
následné realizaci stavby: „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ 
do ulice Ve Stezkách“.   
 

• Vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před Domovem pro seniory Dubina Pardubice 
v ulici Blahoutova  
2015 – z důvodu parkování vozidel návštěvníků na stávající společné stezce pro chodce a cyklisty 
v ulici Blahoutova se konalo několik jednání na Magistrátě města Pardubic a poté Rada MO III 
schválila zpracování projektové dokumentace včetně potřebných povolení k realizaci stavby, s tím, 
že vlastní realizaci stavby již provede město Pardubice.  
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a pro provedení 
stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení k provedení stavby s názvem 
„Vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před Domovem pro seniory Dubina Pardubice 
v ulici Blahoutova“ bylo zadáno Jiřímu Stránskému - projekce dopravních staveb, se sídlem Staré 
Hradiště 142, 533 52 Pardubice, IČ 401 29 942 za celkovou nabídkovou cenu 50 820 Kč včetně DPH 
21 % s termínem odevzdání dokumentace do 31. 7. 2015; Magistrát města Pardubic, odbor 
dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu vydal dne 9. 9. 2015 stavební povolení, které 
nabylo právní moci dne 29. 9. 2015. 

 
POKRAČOVAT V REGENERACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA 
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• Zpracovat dodatek k Projektu regenerace panelových sídliště Dubina z roku 2003, který bude 
složit jako podklad k žádostem o dotace z Programu regenerace panelových sídlišť 
vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. 
2015 – v prosinci 2015 byla provedena aktualizace projektu regenerace panelového sídliště Dubina 
– Pardubice, v němž byly zahrnuty veškeré investiční akce uskutečněné v letech 2003 – 2015.   
Tato aktualizace projektu regenerace panelového sídliště Dubina byla provedena, neboť úpravy 
lokalit č. 2 a č. 5, které jsou vymezeny společnou stezkou pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova 
po ulici Erno Košťála směrem k ulici Jana Zajíce, Luďka Matury a k ulici Dubinská, jsou již z větší 
části dokončeny. Nyní se připravují úpravy lokalit č. 3 a č. 6, které jsou vymezeny společnou 
stezkou pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála směrem k ulici Lidmily 
Malé, Bartoňova a k ulici Dubinská. Regenerace se týká pouze zástavby panelového typu. Z tohoto 
projektu budou dále zpracovávány jednotlivé dokumentace pro stavební řízení, které budou 
předmětem žádostí o dotaci ze státního rozpočtu, z programu Ministerstva pro místní rozvoj na 
realizaci jednotlivých akcí v následujících letech.  
 

• Regenerace komunikací a parkovacích ploch v ulici Jana Zajíce před čp. 984 - 986, v ulici 
Josefa Janáčka před čp. 987 a čp. 948 - 952 (je zpracovaná projektová dokumentace - lokalita 
5A). 
2015 – v říjnu 2015 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a dne  
27. 11. 2015 vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2015.  
V prosinci 2015 byla společností PRODIN a.s. zpracovaná dokumentace pro provádění stavby a 
v lednu 2016 byla prostřednictvím města Pardubice podána žádost o dotaci z programu 
Regenerace panelových sídlišť pro rok 2016 a v případě získání dotace ve výši 4 mil. Kč bude stavba 
realizována v roce 2016. Celkové rozpočtové náklady na provedení stavby dosahují částky 18 mil. 
Kč.  

 

• Regenerace prostoru v ulici Jana Zajíce mezi čp. 866 – 869 a čp. 983, 946 a 865 (lokalita 2A). 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
 

• Stavebně připravit projekt regenerace lokalit 3 a 6. 
2015 – z lokality 3 byla vybrána část 3A-K5, 3A-K8, 3A-O2 v rámci které se řeší nedostatek 
parkovacích míst v ulici Bartoňova vybudováním parkoviště mezi čp. 821 a čp. 833 a optimalizuje se 
kapacita kontejnerových přístřešků, včetně rekonstrukce komunikací – chodníků a vozovky. 
Dne 5. 10. 2015 byla uzavřena se společností Prodin a.s. smlouva o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby s názvem „Regenerace panelového 
sídliště Dubina – lokalita 3 (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2)“ za nabídkovou cenu 359 370 Kč.  
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• Přednostně řešit nedostatek parkovacích míst v ulici Bartoňova vybudováním parkoviště 
mezi čp. 821 a čp. 833. 
2015 – viz popis v předchozím bodě Stavebně 
připravit projekt regenerace lokalit 3 a 6 
Po zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení budou v roce 2016 zajištěna 
potřebná povolení k provádění stavby, zpracuje se 
projektová dokumentace pro realizaci stavby a 
v lednu 2017 bude podána žádost o dotaci 
z programu Regenerace panelových sídlišť. 
V lokalitě 3 byla vybrána plocha (označená jako 3A-
K5) mezi bytovými domy čp. 821 a čp. 833 v ulici 
Bartoňova. Na stávajícím nevyužívaném antukovém 
hřišti je navrženo vybudování nového parkoviště se 
70 novými parkovacími místy, z nichž 5 parkovacích 
míst je navrženo pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Vedle výměníku jsou navrženy 
2 kontejnerové přístřešky každý s kapacitou 9 ks 
kontejnerů (označené jako 3A-O2), do nichž se 
přemístí kontejnery pro směsný komunální a 
tříděný odpad, které jsou nyní podél místní 
komunikace vedle bytového domu čp. 845. Oprava 
komunikace označené 3A-K8 k bytovému domu čp. 
849. V křižovatce mezi výměníkem, bytovým domem čp. 845 a čp. 833 je navržen příčný práh. 
Součástí projektové dokumentace bude i veřejné osvětlení v dané lokalitě a sadové úpravy. 
 

• Dopravní koncepce zóny 30 na území Studánky 

Magistrát města Pardubic. Odbor hlavního architekta objednal u Univerzity Pardubice, Dopravní 
fakulty Jana Pernera, Katedry dopravního stavitelství v roce 2012 zpracování „Dopravní koncepce 
zóny 30“ na území Studánky. Studenti navrhly úpravu dopravního značení a dopravně technická 
opatření na části území městského obvodu ohraničeného ulicemi Blahoutova, Na Drážce, Dašická, 
Staročernská, Potěšilova a Lesní. Studenti zde řešili úpravy, které neodpovídají skutečnosti – 
například navrhli parkovací místa před vjezdy do rodinných domů, některé ulice v rámci zóny 
neřešili apod.  
2015 – z výše uvedených důvodů bylo Ing. Jakubovi Kutílkovi, se sídlem Kunětická 100, 530 09 
Pardubice, IČ: 75487403 za nabídkovou cenu 20 000 Kč včetně DPH 21 % zadáno doplnění, resp. 
přepracování dokumentace „Dopravní koncepce zóny 30“ s ohledem na skutečnost. Ing. Kutílek 
v době zpracování této koncepce pracoval na odboru hlavního architekta a podílel se na řešení 
dopravní situace města. Termín odevzdání dokumentace byl stanoven do 29. 2. 2016. 

 

POKRAČOVAT V OPRAVÁCH CHODNÍKŮ 
 

• Pokračovat v opravách chodníků na Slovanech (v ulicích 
Spojilská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, V Lipinách, ….). 
2015 – v období 20. 4. 2015 – 21. 6. 2015 byla provedena větev 
„C“, kterou tvoří vnitřní trojúhelník ulic Spojilská, Pod Lipami a 
Na Kopci. Jedná se o chodník po pravé straně ulice Spojilská ve 
směru od křižovatky ulic Spojilská a Pod Lipami, o chodník po 
pravé straně ulice Na Kopci ve směru od restaurace Slovan a 
chodník po pravé straně ulice Pod Lipami ve směru od 
restaurace U Vojtěchů.   
Jedná se o frekventovanou komunikaci, která byla ve špatném 
technickém stavu. V ulicích Spojilská a Na Kopci je veřejné 
osvětlení na protější straně ulice, pouze v ulici Pod Lipami byly 
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osazeny 3 nové lampy veřejného osvětlení. Stavba s názvem „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, 
Pod Lipami a Na Kopci - větev C“ byla zadána společnosti Služby města Pardubic a.s., za 
nabídkovou cenu 2 153 611 Kč včetně DPH 21 % (z toho náklady na stavbu chodníku byly 2 040 647 
Kč a na stavbu veřejného osvětlení 112 964 Kč);  
 

• Opravit chodník v ulici Na Drážce od čp. 345 po čp. 358 a od čp. 1555 po čp. 1564. 
 

2015 – Chodník označený „osa 1b“ 
navazuje na právě dokončenou stavbu 
„Stavební úpravy prostoru u bytového 
domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u 
bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce, 
Pardubice“. Začíná u chodníkového 
přejezdu k čp. 1564 a končí u bytového 
domu čp. 1538, kde se napojuje na 
zrekonstruovaný úsek chodníku v roce 
2009. Součástí stavby podélného chodníku 
jsou tři chodníkové příjezdy umožňující 
příjezd vozidel IZS k bytovým domům. 
Opravu chodníku v ulici Na Drážce od čp. 
1555 po čp. 1564 – „osa 1b“ prováděla v 

období od 29. 10. 2015 do 30. 11. 2015 společnost Služby města Pardubic a.s., za nabídkovou cenu 
782 358 Kč včetně DPH 21 %. 

 

• Opravit chodník v ulici U Háje před bytovým domem čp. 1504 - 1509. 
2015 - v době od 2. 3. 2015 do 17. 4. 2015 byla 
prováděna stavba „Oprava chodníků v ulici U Háje 
před bytovým domem čp. 1504 – 1509“, při které 
byla provedena oprava podélného chodníku 
rovnoběžného s bytovým domem, oprava 
jednotlivých přístupů k bytovým domům, příjezd 
k trafostanici, stání pro kontejnery a vytvořena tři 
přechodová míst přes místní komunikaci. 
Zhotovitelem opravy byla společnost Služby 
města Pardubic a.s. za cenu 776 089 Kč 
včetně DPH. 
 
 

• Pokračovat v opravách chodníků – ulice Luční (od křižovatky s ulicí Dašická po ulici  
Na Drážce). 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
 

• Pokračovat v opravách chodníků v ulici Sezemická před čp. 1374 - 1375, čp. 1376 - 1377  
a čp. 1397. 
2015 - Před bytovými domy čp. 1397, čp. 1376 – 1377 a čp. 1374 – 1375 je vzrostlá řada hlohů 
obecných, lípa malolistá a jasan ztepilý, a proto byla v říjnu 2015 provedena opravu spočívající 
v odstranění betonové dlažby 50/50 cm poškozené kořenovým systémem stromů a jejím 
nahrazením asfaltovým recyklátem. Tato oprava byla provedena z důvodu zachování vzrostlých 
stromů.  

 

• Opravit chodník v ulici Jana Zajíce před čp. 860 – 864. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno.   
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• Oprava chodníku v ulici Ve Stezkách - v úseku od čp. 308 po křižovatku s ulicí Luční, od 
křižovatky s ulicí Luční po čp. 414, od čp. 107 po křižovatku s ulicí Luční, od křižovatky s ulicí 
Luční po čp. 140  
2015 - Po provedení výkopů v chodníku v ulici Ve Stezkách z důvodu rekonstrukce plynovodního 
vedení prováděných společností I. SPZ s.r.o., bylo zjištěno, že podkladní vrstvy neodpovídají ČSN a 
nebylo proto možné dodržet podmínky 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace bez zásahu do konstrukčních 
vrstev chodníku. Z tohoto důvodu Rada 
MO III schválila odtěžení nevyhovujících 
podkladních vrstev v konstrukci chodníku a 
doplnění konstrukční skladby dle TP 170 – 
Navrhování vozovek pozemních komunikací 
v provedení zámková dlažba společnosti I. 
SPZ s.r.o. za předložené jednotkové ceny 
ponížené o náklady za nepoložený kryt ze 
živičné vrstvy. Stavba byla dokončena 
v červnu 2015 a celkové náklady za 
rekonstrukci chodníku v ulici Ve Stezkách 
byly 901 791 Kč včetně DPH. Dne 17. 6. 2015 proběhlo předání a převzetí stavby a kolaudace 
chodníků.   
 

• Oprava chodníku v ulici Potěšilova 

2015 – v červnu 2015 byla dokončena oprava chodníku v ulici Potěšilova (po pravé straně 
komunikace od ulice Lesní po ulici Dašická). Chodník s povrchem z litého asfaltu byl již dříve 
poškozen, a po provedené rekonstrukci veřejného osvětlení byla už nutná oprava celého povrchu. 
Nový povrch byl proveden s asfaltovým krytem a MO III financoval pouze pokládku asfaltu 
v celkové ceně 88 287 Kč včetně DPH, ostatní náklady hradila společnost provádějící rekonstrukci 
veřejného osvětlení (Služby města Pardubic a.s.).  

 
UDRŽOVAT STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY A BUDOVAT NOVÉ CYKLOSTEZKY 
 

• Rekonstruovat cyklostezku v rámci akce Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina (od ulice 
Blahoutova po ulici Erno Košťála).   

      V roce 2014 byla dokončena centrální osa sídliště severozápad – jihovýchod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 – 
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V srpnu 2015 společnost PRODIN a.s. zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení. 
Stavební povolení pro stavbu „Cyklostezky v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – 
jihozápad, Pardubice“ – zpevněných ploch bylo vydáno dne 30. 10. 2015 a nabylo právní moci dne 
2. 12. 2015. Územní souhlas s umístěním stavby „Cyklostezky v centrální ose sídliště Dubina – 
severovýchod – jihozápad, Pardubice“ – kabelového vedení veřejného osvětlení byl vydán dne  
14. 10. 2015 a nabyl právní moci dne 19. 10. 2015. 
Dokumentace pro provádění stavby „Cyklostezky v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – 
jihozápad, Pardubice“ byla zpracovaná v prosinci 2015.  Úpravy začínají napojením na komunikaci v 
ulici Blahoutova a končí napojením na komunikaci vedoucí v parkovišti mezi ulicemi E. Košťála a 
Dubinská. V lednu 2016 byla prostřednictvím Statutárního města Pardubice podána na Státní fond 
dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu 
SFDI. 

 

• Ve spolupráci s městem zbezpečnit cyklodopravu v ulici Dašická vybudováním společné 
stezky pro chodce a cyklisty v místě stávajícího chodníku. 
2015 -  město Pardubice zajišťuje zpracování projektové dokumentace na společnou stezku pro 
chodce a cyklisty. 

 
ZLEPŠIT KVALITU DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ 
 

• Ve spolupráci s Městem Pardubice zajistit rekonstrukci vnitrobloku ulic Na Drážce, 
Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
 

• Postupně nahrazovat stávající betonové komunikace živičným povrchem.  
Je prováděno v rámci investičních akcí. 

 

• Řešit úpravu povrchu účelové komunikace v areálu garáží v ulici Věry Junkové ve spolupráci 
s Magistrátem města Pardubic 
2013 – MO III na základě stížností vlastníků garáží objednal v červenci 2013  
u společnosti PRODIN a.s. zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu“ 
„Oprava ploch u garáží v ul. Věry Junkové“.  
2014 – dne 18. 6. 2014 byl Magistrátem města Pardubic, odborem dopravy, oddělením speciálního 
stavebního úřadu a dopravy udělen souhlas s provedením stavebního záměru stavby, který platí 2 
roky ode dne jeho vydání. 
2015 – proběhlo několik jednání s vlastníky garáží a MO III žádal město Pardubice o zařazení 
předmětné akce do rozpočtu města pro rok 2015 a do všech jeho změn. Bohužel jsme nezískali 
finanční prostředky na provedení stavby.  
Na konci roku 2015 MO III žádal město o spolufinancování dané akce. Požádal město Pardubice o 
zařazení dané akce do rozpočtu města na rok 2016 a do rozpočtu MO III byla navržena částka 2 mil. 
Kč. O přidělení či nepřidělení rozhodne zastupitelstvo MO III.  
 

• Oprava komunikace v ulici Ve Stezkách. 

2015 - Po provedení výkopů v komunikaci v ulici Ve 
Stezkách z důvodu rekonstrukce plynovodního vedení 
prováděných společností I. SPZ s.r.o. se sídlem 
Kunětická 135, Pardubice, IČ 005 28 749, v úseku od čp. 
308 po křižovatku s ulicí Pod Zahradami byla v červnu 
2015 provedena pokládka asfaltového krytu vozovky 
v ulici Ve Stezkách.   
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BEZBARIÉROVOST 
 

• Nadále pokračovat v budování bezbariérových přístupů na komunikacích. 

2015 - v křižovatce ulic Blahoutova a Bartoňova byly sníženy obruby na 2 stávajících přechodech 
pro chodce.   

 

• Stávající přechody pro chodce u obchodního centra Galanta řešit bezbariérově. 

2015 - před bytovým domem čp. 1568 v ulici 
Studánecká byly sníženy obruby na stávajícím 
přechodu pro chodce (směrem na parkoviště u 
obchodního centra Galanta). 

 
  
 
 
 
 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
DOKONČIT ÚPRAVY CENTRÁLNÍ OSY SÍDLIŠTĚ DUBINA 
 

• V rámci akce Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála - 
regenerace ploch veřejné zeleně a mobiliáře.   
2015 - Dokumentace pro provádění stavby „Cyklostezky v centrální ose sídliště Dubina – 
severovýchod – jihozápad, Pardubice“ byla zpracovaná v prosinci 2015.  Úpravy začínají napojením 
na komunikaci v ulici Blahoutova a končí napojením na komunikaci vedoucí v parkovišti mezi 
ulicemi E. Košťála a Dubinská. Součástí stavby je regenerace veřejné zeleně a osazení nového 
mobiliáře. V lednu 2016 budeme prostřednictvím Statutárního města Pardubice podávat žádost na 
Státní fond dopravní infrastruktury o příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. 

 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
 

• Pokračovat v opravách dětských hřišť a sportovišť. 
2015 - Pravidelně provádíme opravy a údržbu dětských hřišť, pískovišť a sportovišť umístěných na 
pozemcích v majetku města, které jsou veřejně přístupné, na základě provedených provozních a 
hlavních ročních kontrol. Herní prvky jsou udržovány tak, aby byly bezpečné pro jejich uživatele. 
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Jedná se například o výměnu zetlelých částí, odstranění vad spočívajících v nedodržení rozměrů 
povolených otvorů, které vznikly vlivem klimatických podmínek a vlivem užívání dle příslušné ČSN 
EN nebo o výměnu poškozených či nevyhovujících částí herních prvků.  
 

• Před ZŠ Dubina vybudovat sportoviště nebo herní zařízení pro mládež. 

2015 – v prosinci 2015 bylo dokončeno před 
základní školou Dubina nové sportovní 
zařízení – parkourové hřiště pro děti od 10 
let a výše s pryžovým povrchem. Jednotlivé 
herní prvky jsou doplněny informacemi s QR 
kódy, přes které je možné z internetu 
stáhnout instruktážní videa k jednotlivým 
cvikům. Parkour je metoda tréninku 
umožňující překonávání překážek ve městě i 
v přírodním terénu. Základní myšlenkou je 
schopnost dostat se z jednoho bodu do 
druhého (a zpět) bezpečně, plynule a 
efektivně, a to za použití vlastního těla.  
Provedení stavby včetně zpracování 
projektové dokumentace zajišťovala společnost Onyx wood spol. s.r.o., Prachatice, za nabídkovou 
cenu 1 045 510 Kč včetně DPH 21 % (PD 66 550 Kč a stavba 978 961 Kč). 
 

• Revitalizovat dětská hřiště na území obvodu, provést jejich oplocení tam, kde je to možné a 
účelné.  
2015 – v roce 2015 byla prováděna údržba stávajících oplocení dětských hřišť a nová nebyla 
oplocována. 

 

• Pokračovat v regeneraci panelového sídliště Dubina - v ulici Bartoňova ve vnitrobloku mezi 
čp. 818 – 820 a čp. 849 vybudovat nové dětské hřiště včetně klidové zóny a sadových úprav 
(lokalita 3A). 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno, neboť bude řešeno v projektu regenerace panelového sídliště 
Dubina. 

 
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ 
 

• Rozšiřovat odpočinkové a klidové zóny na území městského obvodu. 

2015 - V rámci investičních akcí jsou pravidelně rozšiřovány odpočinkové a klidové zóny. Tyto zóny 
jsou rozšiřovány nejen v rámci investičních akcí, ale i v rámci provádění náhradních výsadeb za 
pokácené stromy.  
Podle zpracovaných návrhů byly v průběhu roku 2015 zrealizovány níže uvedené sadové úpravy 
včetně výsadby nových dřevin: 
- ve vnitrobloku bytových domů čp. 1552 – 1554, čp. 1549 – 1551 a čp. 1546 – 1548 v ulici Na 

Drážce byla provedena výsadba jehličnatých a listnatých keřů,  
- v odpočinkové zóně v ulici Bartoňova u bytového domu čp. 835 – 839 bylo vysázeno 464 ks 

keřů,  
- u bytového domu v ulici Erno Košťála čp. 970 – 972 bylo vysázeno 335 ks keřů, 
- na propojce od ulice Dubinská po vstup do Studáneckého lesa bylo vysázeno 243 ks keřů a 6 ks 

stromů, 
- v ulici Na Okrouhlíku u čp. 1246 byl vysázen 1 strom, 
- v ulici V Zahrádkách byl vytvořen ovocný sad vysázením 6 ks ovocných stromů a 6 ks keřů, 
- v ulici Erno Košťála u bytového domu čp. 996 – 997 byla zrealizována výsadba 3 keřů 

rhododendronů,   
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- v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 364 – 365 byly vytvořeny nové záhony s výsadbou 
135 ks keřů půdokryvných růží a zimolezů, 

- v ulici Erno Košťála u bytového domu čp. 1008 – 1011 byla provedena výsadba 180 ks keřů, 
- v ulici Bartoňova okolo bytového domu čp. 827 – 830 byla provedena výsadba 1367 ks keřů,  
- v ulici Jana Zajíce u čp. 866 – 869 byla provedena výsadba 719 ks keřů a 1 ks stromu, 
- v ulici Erno Košťála před bytovým domem čp. 957 – 958 byla provedena výsadba 129 ks keřů a 1 

ks stromů, 
- v ulici Erno Košťála u čp. 966 byla v trojúhelníkovém záhonu provedena výsadba 8 ks keřů, 
- v ulici Erno Košťála u penzionu pro seniory čp. 1017 bylo vysázeno 68 ks keřů, 
- u bytového domu čp. 1561 – 1563 a bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce byly provedeny 

sadové úpravy v rámci investiční akce v rámci úprav celého vnitrobloku.  
 

V průběhu roku byly zpracovány návrhy sadových úprav na území obvodu, jedná se o níže uvedená 
místa: 
- v ulici Bartoňova u bytového domu čp. 832 je připravena studie nových výsadeb na základě 

požadavků občanů, 
- u bytového domu čp. 866 – 869 v ulici Jana Zajíce je navržena další část výsadeb,  
- v ulici Erno Košťála u bytového domu čp. 994 – 995 je navržena náhradní výsadba za pokácené 

jalovce, 
- v sídelní části Drážka po levé straně při směru do centra města byla zpracovaná celková studie 

sadových úprav na základě podnětů občanů v rámci besedy, která se uskutečnila v roce 2015. 
Část z těchto úprav byla již nařízena jako náhradní výsadba v rámci správního řízení o povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les a bude realizována v době dle výrokové části příslušného 
rozhodnutí.       

V rámci rozšiřování odpočinkových zón jsou na základě podnětů občanů našeho obvodu osazovány 
nové lavičky – většinou litinové s umělohmotnými prkny. V roce 2015 bylo mimo investiční akce 
osazeno několik laviček, např. v ulici Bezdíčkova - z boku čp. 1503, v ulici Na Drážce - u obchodního 
centra Galanta - z boku trafiky, v ulici Na Drážce - mezi čp. 1561 a 1558, mezi čp. 1558 a 1555, mezi 
čp. 1538 a 1555 a na sídlišti Dubina v ulici Erno Košťála za čp. 1000 - 1004. 

 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1561 - 1563 v ulici Na Drážce. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1558 - 1560 v ulici Na Drážce. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 

 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1555 - 1557 v ulici Na Drážce. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
 

• V rámci akce Stavební úpravy u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u bytového 
domu čp. 1564 v ulici Na Drážce provést úpravu zeleně a doplnění výsadeb ve vnitrobloku. 
2015 - v rámci stavby s názvem „Stavební 
úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565 – 
1567 v ulici Dašická a u bytového domu čp. 
1564 v ulici Na Drážce, Pardubice“ byly za 
cenu 281 601 Kč provedeny terénní úpravy a 
výsadby dřevin.  
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• Provádět pravidelnou péči o dřeviny na pozemcích zařazených do pasportu zeleně s ohledem 
na výstupy z inventarizace stromů. 
2015 - po celý rok provádíme pravidelnou údržbu dřevin (keřů a stromů) vzrostlých na pozemcích 
zařazených do pasportu veřejné zeleně na území našeho obvodu.  
Jedná se o údržbu stromů, spočívající například v bezpečnostních řezech, ve výchovných řezech, v 
redukčních řezech, v zajištění podchůzných a podjízdných výšek pod stromy, kácení suchých 
stromů nebo nebezpečných stromů, které vykazují významné statické defekty.  
Zásahy do dřevin vychází z výstupů inventarizace stromů, ale také z ohledání na místě.      

 
STUDÁNECKÝ LES 
 

• Podporovat rekreační využití Studáneckého lesa pro rekreační účely dle studie zpracované 
v roce 2014. 
2015 - Studie zahrnující úpravy Studáneckého lesa byla zpracována a již začaly první realizační 
výstupy. V lese byly vyznačeny trasy pro orientační běh, umístěny informační tabule, rozcestníky, 
lavičky, stoly, 7 ks odpadkových košů a altán. V podpoře úprav Studáneckého lesa městský obvod 
bude pokračovat, a to formou podávání návrhů k příslušnému odboru Magistrátu města Pardubic, 
neboť lokality lesních pozemků nenáleží do gesce městských obvodů, ale přímo do samostatné 
působnosti města Pardubice.  

 
AREÁL PRO PSY 
 

• Na křižovatce ulic Blahoutova a Na Drážce část stávající plochy pro volné pobíhání psů oplotit 

a doplnit mobiliářem. 

2015 - V srpnu 2015 byla stávající plocha pro 
volné pobíhání psů o výměře cca 2 000 m2 u 
křižovatky silnice č. I/36 Na Drážce a místní 
komunikace v ulici Blahoutova oplocena. 
Oplocení plochy je na několika místech 
lomené z důvodu dodržení ochranných 
pásem podzemních inženýrských sítí. V dané 
ploše byly provedeny terénní úpravy 
spočívající ve vyrovnání terénu dovezenou 
zeminou. Nově zde byly osazeny 2 koše na 
psí exkrementy. Celkové náklady na 
vybudování areálu pro psy byly 93 510 Kč. 
 

OSTATNÍ        
 

• Podílet se na řešení využití areálu Hůrka spoluprací s městem Pardubice.  

2015 – Rada MO III v posledních dvou letech několikrát projednávala žádost společnosti Pernštejn 
city s.r.o. o prodej pozemků v areálu Hůrka za účelem výstavby souboru staveb určených k bydlení 
a doporučila ke schválení orgánům města, jako vyjádření zájmu MO III na městské zástavbě v této 
lokalitě, event. navrhovala vypsání veřejné soutěže na zastavění tohoto území. Žádost společnosti 
Perštejn city s.r.o. je opakovaně předmětem jednání orgánů města, doposud bez výsledku. 
 

• V rámci řešených území doplňovat, event. rozšiřovat počet odpadkových košů a košů na psí 
exkrementy. 
2015 - na území obvodu byly v měsíci srpnu 2015 osazeny 3 nové koše na psí exkrementy – 2 ks 
košů na PE na křižovatce ulic Na Drážce a Blahoutova uvnitř oplocené louky pro volné pobíhání psů 
a 1 ks koše na PE na křižovatce ulic K Lesu a Blahoutova (u vstupu do Studáneckého lesa – poblíž 
kontejnerového stání).  
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Ke konci roku 2015 bylo na území městského obvodu osazeno celkem 107 odpadkových košů 
(z toho 19 ks odpadkových košů ve vlastnictví městského obvodu a 88 ks košů ve vlastnictví Služeb 
města Pardubic) a 58 ks košů na psí exkrementy ve vlastnictví městského obvodu. 
 

• Mytím vozovek v ulici Dašická a Na Drážce snižovat jejich prašnost dle potřeby v letních 
měsících. 
2015 - Městský obvod Pardubice III uzavřel v roce 2012 se Službami města Pardubic a.s. smlouvu na 
splachování vozovek v ulicích Dašická a Na Drážce na dobu neurčitou, jednou týdně každý pátek 
v období od dubna do října kalendářního roku. Tato smlouva byla dohodou ke dni 31. 5. 2015 
ukončena s tím, že splachování dotčených vozovek v ulici Dašická a Na Drážce bude pouze dle 
potřeby v letních měsících. 
Další skutečností je, že dotčené komunikace jsou silnice I. a II. třídy ve vlastnictví státu a 
Pardubického kraje, tudíž jde o zásah do cizího majetku. Dle informace Ředitelství silnic a dálnic, 
které vykonávají správu a údržbu silnic I. třídy, mají ke splachování jejich vozovky výhradu, že 
splachování je prováděno bez předchozího čištění vozovky, čímž může docházet k zanášení 
silničních vpusti. Ukončením platnosti smlouvy došlo k úspoře nezanedbatelné finanční částky. 

 

• Venkovní hodiny  

2015 - V únoru 2015 byly na sloup veřejného osvětlení v ulici Jana Zajíce, proti Pergole osazeny 

venkovní hodiny, které jsou osvícené pro snadnější informaci o čase i v nočních hodinách. 
 

• Informovat občany o vhodnosti ekologického vytápění rodinných domů.  
2015 – o nových možnostech ekologického vytápění a možnosti získat tzv. kotlíkové dotace byly 
občané informováni prostřednictvím Zpravodaje a aktuální informace na webu MO III. 

 
 

BEZPEČNOST 
 
 

• Zasadit se o zvýšení pochůzkové činnosti městské policie, a to hlavně ve večerních hodinách. 

2015 – Úřad MO III na pravidelných jednáních s vedením Městské policie Dubina projednává 
aktuální otázky a problémy veřejného pořádku na území obvodu včetně četnosti večerní 
pochůzkové činnosti MP, toto téma rovněž projednával s ředitelem MP. Snaha však naráží na 
personální limity MP a zvětšení zájmového území MP Dubina, a to i na základě uzavřených 
veřejnoprávních smluv. 
 

• Iniciovat zavedení kamerového systému zvláště v problémových lokalitách. 
2015 – MO III opakovaně projednával s vedením Městské policie, ta v roce 2015 zvýšila počet 
kamer ve městě, na území MO III se však doposud nedostalo. ??????? 
 

• Zvýšit kontroly problematických míst, kde dochází k rušení nejen nočního klidu. 
2015 – viz bod první.  
 

• Organizovat bezpečnostně kontrolní akce společně s PČR a MP, zaměřené na dodržování 
veřejného pořádku.  
2015 - pracovníci MO III se ve spolupráci s MP, PČR a OSPOD MmP aktivně podíleli na 
bezpečnostně – kontrolní akci, která byla zaměřena na veřejný pořádek, rušení nočního klidu a 
dodržování zákazu nalévání alkoholu nezletilým osobám. Akce byly dvě a proběhly v nočních 
hodinách ve dnech 26. 6. 2015 a 11. 12. 2015. 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A INFORMOVANOST 
 
KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 
 

• Aktivně pořádat další názorové průzkumy mezi občany. 

Názorové průzkumy obyvatel MO III jsou uskutečňovány prostřednictvím anketní sekce na webové 
stránce obvodu a formou dotazníkových formulářů distribuovaných ve Zpravodaji MO III. 
 

• Veřejně projednávat klíčové otázky obvodu a spolupracovat s občanskými sdruženími, 
předsedy samospráv a zájmovými spolky na území MO III. 
Samosprávy SVJ a bytových družstev na území MO III jsou informovány o investičních akcích, které 
jsou plánovány v blízkosti jejich bytových domů již ve fázi přípravy projektové dokumentace tak, 
aby jejich případné náměty a připomínky mohly do PD zapracovány. 
 

• Pokračovat ve spolupráci s místními senior kluby. 

Starosta MO III aktivně spolupracuje s místními senior kluby, navštěvuje jejich akce a informuje o 
dění v obvodu. Spolupráce byla v roce 2015 zajišťována i poskytnutím dotací na činnost 
jednotlivých senior klubů, občany, kterým je 80 a více let navštěvují zaměstnanci obvodu 
s gratulací a dárkem.  

 

• Informovat občany prostřednictvím webových stránek i sociálních sítí. 
Webové stránky obvodu i knihovny jsou průběžně aktualizovány, současně se články nebo 
informace vkládají na Facebook MO III i knihovny, publikují se také prostřednictvím Zpravodaje a 
na vývěskách na území MO III. 

 
AKCE OBVODU  
 

• Organizovat tradiční, event. další nové kulturní společenské a sportovní akce. 

2015 – v roce 2015 MO III zorganizoval tyto akce - Masopustní tancovačka“ (7. 2. 2015), „Dopravní 
soutěž pro děti“ (15. 4. 2015), „Slet čarodějnic“ (30. 
4. 2015), „Dětský den“ (1. 6. 2015), „Studánecké 
posvícení“ (30. 8. 2015), „Hry pro seniory“ (16. 9. 
2015), „sv. Václav – vítání podzimu“ (22. 9. 2015), 
„Drakiáda“ (18. 10. 2015), „Strašidelná stezka“ 
(6. 11. 2015), „Vánoční zpívání“ (23. 12. 2015), „PC 
pro seniory“ (jarní a podzimní kursy), „Farmářské 
trhy“ (každou sobotu od března do prosince 2015), 
„Promenádní koncerty“ (poslední resp. 
předposlední čtvrtek v měsících duben, květen, 
červen a září 2015), „Opékání buřtů“ (6x červen – 
září 2015, střídavě na Dubině a Na Drážce.  
V plánovaných termínech 24. 7. a 7. 8. byly akce 
zrušeny z důvodu dlouhodobě přetrvávajících 
vysokých teplot a sucha - obavy ze vzniku požárů), „stolní tenis pro seniory na ZŠ Dubina“. 

 

• Podporovat společenské a kulturní aktivity Knihovny MO III. 

     V roce 2015 probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo nové akce:  
− Besedy pro předškoláky a besedy s dětmi základních škol MO III. Uspořádaných osvětových 

besed bylo v roce 2015 celkem 29, kterých se účastnilo 727 dětí.  

− Leden 
Babička čte dětem 
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− Únor 
Prázdninové hraní v době jarních prázdnin, Babička čte dětem, Tipovací soutěž pro děti, besedy 

− Březen 
Březen - měsíc čtenářů, Babička čte dětem, Táta čtenář - Březen měsíc čtenářů, Amnestie 
upomínek, Deštníky pro veřejnost, facebooková anketa, besedy 

− Duben 
Velikonoční inspirace (tvoření s dobrovolnicí L. Petruželkovou -  technika Madeira), besedy 

− Květen 
Upíří kvíz, besedy 

− Červen  
Ukončení projektu pro školy 

− Červenec  
Prázdninové hraní (každý týden soutěžní společenská hra, čtenáři i veřejnost), Prázdninové 
dílničky (středeční tvoření pro kluky i holčičky po dobu celých prázdnin) 

− Srpen 
Prázdninové hraní (každý týden soutěžní společenská hra, čtenáři i veřejnost), Prázdninové 
dílničky (středeční tvoření pro kluky i holčičky po dobu celých prázdnin)  

− Září  
Kreslením proti stresu v knihovně (celoroční každá středa, akce pro dospělé i mládež)  

− Říjen  
Podzimní svícen (tvoření s dobrovolnicí L. Petruželkovou), Prázdniny s pastelkou pro děti z MO 
III, Registrace seniorů – zdarma, Týden knihoven, Kreslením proti stresu 

− Listopad  
Kreslením proti stresu, Adventní znamení (vánoční tvoření s dobrovolnicí L. Petruželkovou), 
Dárkové poukázky pro čtenáře: průkazky jako dárek 

− Prosinec  
Kreslení proti stresu (středy, vánoční motivy, mandaly) 

− Témata besed pro mateřské a základní školy v roce 2015:  
Mateřské školky - Dračí pohádky 
Základní školy  
   1. třídy: Projekt - Už jsem čtenář! 
   2. třídy: O Vendulce a drakovi, Andersenovo dopoledne 
   3. třídy: Detektivní besedy 
   5. třídy: Novinky v literatuře pro mládež 
 

• Vytvářet podmínky pro zlepšování 
úrovně služeb a rozšiřovat farmářské trhy 
na sídlišti Dubina.  
2015 - Farmářské trhy se setkávají rok od 
roku s větším zájmem jak stran prodejců, 
tak i nakupujících. Trhů se každou sobotu 
účastní kolem 20 – 25 prodejců a to od 
března až do konce roku.  

 
PODPORA AKTIVIT SENIORŮ 
 

• Podporovat poznávací zájezdy pro seniory do okolí a jejich setkávání. 

2015 -  prostřednictvím poskytnutých finančních prostředků z dotací se senioři našeho obvodu 
podívali do Poličky a na Choltickém zámku navštívili „Rincalland“. Další příspěvky směřovaly 
k zajištění Dne matek, na posezení s hudbou a grilováním a na besídky ke konci roku. 
 

• Podporovat proškolování seniorů v počítačových dovednostech ve spolupráci s místními ZŠ. 
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2015 - Kurzy Počítače pro seniory proběhly v tomto roce v jarním i podzimním cyklu. Vzhledem 
k velkému zájmu jich bylo celkem zajištěno osm po 10 lekcích. 
 

• Pořádat Hry pro seniory. 

2015 – dne 16. 9. 2015 proběhl se spolupráci s KC 
Pardubice a seskupením „SEN-SEN“ druhý ročník „Her 
pro seniory“. Akce je velmi vítaná mezi těmito 
spoluobčany a počítá se s dalšími ročníky. 

 
 
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
 

• Spolupracovat se ZŠ a MŠ na území MO III. 

2015 – MO III úzce spolupracuje se základními  
i mateřskými školami na svém území při organizaci a pořádání akcí a aktivit pro děti a mládež – 
„Dopravní soutěž“, „Den dětí“, „sv. Václav – vítání podzimu“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, 
„Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“, „stolní tenis pro seniory na ZŠ Dubina“. Z dotačních 
prostředků je přispíváno na činnosti a akce jednotlivých ZŠ (celkem ve výši 35 tis. Kč) a MŠ vč. 
rodičovských center (celkem ve výši 76 tis. Kč). Pracovníci MO III jsou aktivními členy školské rady. 
 

• Finančně podporovat vědomostní i sportovní soutěže na ZŠ Dubina a Studánka. 

2015 – finanční dotací podpořeno dle žádostí - vyřazení žáků ZŠ, příměstský tábor, mikulášský 
turnaj v košíkové, den země, loučení se školním rokem – sportovní den, společenský večer pro 
absolventy. 
 

• Podporovat kladné vlastnosti žáků, kteří nedosahují nejlepších studijních výsledků spolu 

zajišťováním exkurzí apod.  

2015 - předány poukázky pro žáky oceněné cenou fairplay příp. pro talentované žáky základních 
škol v celkové hodnotě 10 tis. Kč pro obě místní ZŠ. 
 

• Podporovat rekonstrukci školního hřiště v Základní škole Studánka včetně zázemí pro 

správce a veřejnost. 

Školní hřiště u ZŠ Studánka bylo v roce 2015 označeno již za havarijní. Protože je však v majetku 
města, nemá MO III přímou možnost podílet se na jeho rekonstrukci. Starosta MO III však 
několikrát jednal o stavu hřiště s odpovědným náměstkem s příslibem, že město zařadí 
rekonstrukci hřiště do svého rozpočtu. 

 


