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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil 
v novém roce, kdy jaro se hlásí o své 
slovo a zima se s námi pomalu loučí. 
S tí m souvisí i údržba komunikací. 
Jako každý rok je potřeba opravit 
povrchy komunikací po zimě. 
Prvotní posouzení poškození bylo 
již provedeno, a tak oprava povrchu 
komunikací bude postupně probíhat 
bez větších problémů do konce měsíce 
května. Také zahradnice pokračují ve 
vyhrabávání listí  z keřových skupin, 
stříhání keřových skupin, odstraňování 

výmladků, odstraňování obrostů a řez suchých větví. 
Bohužel se na našem území množí černé skládky. Není v našich silách ani 
fi nančních možnostech denně odklízet černé skládky, proto Vás žádám 
a apeluji na vaše svědomí, abyste byli ohleduplní nejen sami k sobě, ale
 i k ostatním a nepotřebný nábytek odvezli na separační dvůr a zde jej 
bezplatně uložili. Budeme proto iniciovat podnět k prodloužení otevírací 
doby separačních dvorů, abyste měli více možností  k ukládání odpadu. 
Služby města Pardubic a.s. odklízí pouze odpad z kontejnerových přístřešků. 
Vše, co je mimo ně, je již černá skládka. Odvoz a likvidaci černých skládek 
objednává a hradí ze svého rozpočtu Městský obvod Pardubice III a tyto 
fi nanční prostředky by šlo využít např. na tolik potřebné opravy chodníků. 
Zároveň mám radost, že pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu se 
stal úspěšným a my tak od 27. března můžeme rozšířit sběr bioodpadu 

o další místa v sídlištní zástavbě městského obvodu Pardubice III. Nová 
stanoviště najdete v ulicích: Jana Zajíce čp. 960, Erno Košťála 
u čp. 1008, Studánecká před čp. 1568, Na Drážce čp. 1564 a Růženy 
Vojtěchové z boku čp. 606. Na našem úřadě se vydalo již 285 kusů klíčů od 
těchto kontejnerů. Pokud stále nemáte svůj klíč od biokontejneru, můžete 
si ho vyzvednout v kanceláři č. 4 u paní Škodové. Veškeré informace co do 
kontejnerů patří či nepatří, najdete na našich webových stránkách. 
V únoru v naší zasedací místnosti  proběhl seminář na téma „zavádění 
energeti ckých úspor a obnovitelných zdrojů energie“ ve spolupráci s EKIS 
– energeti ckým poradenstvím, kterého se zúčastnili zástupci (předsedové) 
bytových domů SVJ. Protože byl tento seminář úspěšný, rozhodli jsme se 
uspořádat obdobný seminář i pro majitele rodinných domů. Více informací 
se dozvíte uvnitř zpravodaje.
Na letošní rok chystáme opět kulturní akce. Farmářské trhy jsou v plném 
proudu od začátku února a s přibývajícím teplejším počasím přibývá i více 
trhovců nabízejících rozmanité zboží. Dětem, ale i dospělým udělá radost 
tradiční Slet Čarodějnic, Dětský den a Studánecké posvícení. Navážeme 
také na již tradiční opékání buřtů střídavě na Dubině a na Drážce a nebude 
chybět ani „Prázdninové kino na Dubině“. Všechny informace najdete 
v průběhu roku na plakátech, našich webových stránkách a facebooku 
MO III.
Závěrem bych vám chtěl popřát hezké blížící se svátky velikonoční. Snad 
nám bude počasí přát a užijeme si dny volna.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Pozvánka do knihovny

nám bude počasí přát a užijeme si dny volna.

Informace z ODŽP

    Slet     Slet 
čarodějnicčarodějnic 
na Dubiněna Dubině
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Blahopřejeme
všem občanům, kteří v jarních měsících  
oslaví svá životní jubilea.

Všem, kteří oslaví osmdesát let 
a další kulatá a polokulatá jubilea, 
budou zástupci Městského obvodu 
Pardubice III gratulovat osobně.
Blahopřejeme všem jménem pana starosty 
i celého městského obvodu.

KULTURNÍ DĚNÍ 
V ROCE 2023

V letošním roce bychom rádi opět navázali na pořádání akcí, tak 
jak jste byli zvyklí v letech předešlých a věříme, že se vše vydaří 
k radosti  a dobré pohodě vás všech.
Od začátku roku jsou opět v plném proudu Farmářské trhy
a s blížícím se jarem přibývá trhovců a nabízeného zboží. 
Velkou radost nejen dětem udělá tradiční Slet Čarodějnic
30. dubna, Dětský den 1. června nebo Studánecké posvícení
4. září. Pro milovníky country hudby a vůně špekáčků v letních 
měsících střídavě na Dubině a na Drážce po 5 pátečních večerů 
chystáme Opékání buřtů. Na letní prázdniny připravujeme opět 
oblíbené Prázdninové kino na Dubině.
O novinkách, termínech a programech jednotlivých akcí vás 
budeme v průběhu roku průběžně informovat prostřednictvím 
webových stránek či FB městského obvodu Pardubice III.

Petra Lemberková
tajemník humanitní komise

Krizové centrum  Pardubice, 
SKP-CENTRUM, o.p.s. bylo 
otevřeno v lednu 2022, 
v průběhu dvanácti  měsíců 
poskytlo pomoc a podporu 
127 lidem ve věku nad 16 let, 
kteří se ocitli v tí živé životní 
situaci a nezvládali ji řešit 
vlastními silami. Stále častěji se objevovala silná poptávka laické 
a odborné veřejnosti  po rychle dostupné psychologické pomoci i pro 
mladší děti .  
Od ledna letošního roku je proto cílová skupina služby rozšířena 
o děti  od 12let.
Krizová pomoc poskytuje své služby zdarma, a lze ji využít i anonymně. 
Děti  od 12 let se mohou na službu obracet samostatně, případně 
v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné blízké osoby. 
Protože se jedná o službu krizové pomoci, garantujeme dostupnost 
služby v řádech dnů na adrese Pardubice – Erno Košťála 1013.
Na službu se mohou zájemci obráti t i bez předchozího objednání, 
preferujeme však domluvu konkrétního termínu na čísle 
608 432 117, nebo emailem kc.pardubice@skp-centrum.cz
Krizové centrum poskytuje okamžitou pomoc a podporu osobám, 
které se nacházejí v krizové situaci, která ohrožuje jejich život 
a zdraví. Cílem pomoci je klienty stabilizovat, zmírnit dopady tí živé 
situace, vráti t se psychicky před krizový stav a zvládnout situaci tak, 
aby se člověk mohl navráti t k běžnému způsobu života.

Více informací můžete najít na www.skp-centrum.cz a na FB Krizové 
centrum Pardubice

Mgr. Radim Blažek
sociální pracovník Krizového centra

KRIZOVÉ CENTRUM 
PARDUBICE NOVĚ PRACUJE 
I S DĚTMI OD 12 LET!

POJĎTE S NÁMI POMÁHAT!
Jaro je tady a sluníčko nám konečně dodá energii a vykouzlí úsměv na 
tváři. Což takhle ale udělat radost i někomu druhému? V Pardubicích 
stále hledáme dobrovolníky, kteří rádi pomohou, kde je potřeba. Děti  
ve školkách se těší na nové „babičky a dědečky“, co si za nimi přijdou 
pohrát nebo vyrazit na společné procházky. Dobrovolníci všech 
věkových kategorií dále můžou zpříjemnit čas četbou, povídáním 
či hraním společenských her osamělým seniorům či naopak třeba 
pomáhat dětem s doučováním. Milovníky přírody zveme v sobotu 
15. dubna od 9 hodin na tradiční akci Ukliďme Červeňák nebo 
na další lokality, o které se starají mladí ochránci přírody. Uvítáme 
také „kulturní parťáky“ – zájemce o doprovázení hendikepovaných 
osob za pardubickou kulturou. Podrobnosti , kde a jak se zapojit, 
zjistí te na webu www.dobrokonep.cz, případně po domluvě na 
tel.: 775 551 412 či e-mailu dobro@konep.cz přímo v kanceláři 
Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Tak si 
neváhejte dobrovolnictví vyzkoušet, čeká na vás spousta netradičních 
zážitků a potěšení z dobrých skutků! 

Lucie Křivková
Dobrovolnické centrum KONEP
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POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

Duben
Vzdělávací besedy pro 3. ročníky ZŠ

27. 3. – 9. 4.
Velikonoční slepička 
– alternati vní kreati vní dílničky

1. 4. – 30. 4.
Velikonoční omalovánky 
– malování na doma

10. 4. – 30. 4.
Ufoníci – alternati vní kreati vní 
dílničky 

1. 5. – 22. 5.
Draci – alternati vní kreati vní 
dílničky

23. 5. – 5. 6.
Masožravka – alternati vní kreati vní 
dílničky

1. 5. – 31. 5.
Lenochod – malování na doma  

Květen 
Vzdělávací besedy 
pro 1. a 3. ročníky ZŠ

Červen
Vzdělávací besedy pro 1. ročníky ZŠ

1. 6. – 30. 6.
Myška – malování na doma

6. 6. – 24. 6.
Myšák Teodor 
– alternati vní kreati vní dílničky

6. 6. – 19. 6.
Panda Otí k – alternati vní kreati vní 
dílničky

20. 6. – 3. 7.
Akvárium – alternati vní kreati vní 
dílničky

20. 6. – 31. 8.
Letní knižní kvíz pro děti  
– luštění na prázdniny 

30. 6. 
Čtenářem za vysvědčení

Knihovna Dubina je nedílnou součástí  Městského 
obvodu Pardubice III a její rozvoj je dán strukturou 
čtenářů knihovny. Aktuality knihovny naleznete 
na webu knihovny, Facebooku Knihovna 
Dubina a na Instagramu #knihovnadubina. 
Těšíme se na Váši návštěvu.  

NÁSTUP! LETNÍ TÁBORY PŘIPRAVENY!
Za pár měsíců se nás léto zeptá, co jsme dělali 
v zimě. Rodiče dětí  budou mít jasno, přihlašovali 
toti ž své děti  na letní tábory. Ze široké nabídky, 
kterou mají pardubické děti  k dispozici, nás 
zaujaly tábory pořádané Domem dětí  a mládeže 
BETA. Zjisti li jsme tedy podrobnosti , ptáme se 
ředitelky DDM BETA Miriam Lukešové. 

  Co může DDM BETA dětem o letošních 
prázdninách nabídnout?
Děti  se s námi nudit nebudou, to je jisté. Kdo 
má rád dobrodružství a netradiční cestování, 
vyrazí na putovní vodácký tábor po řece Sázavě. 
Nabízíme také možnost strávit týden v Orlických 
horách a seznámit se se starými řemesly. Pro 
děti , které raději usínají ve své postýlce, je 
připravena spousta příměstských táborů. Na nich 
budeme tančit, sportovat, vyrábět kosmeti ku 
nebo keramiku. Podnikneme výlety za zvířátky 
a na zajímavá místa. Využijeme jako každoročně 
akti vity ve Sportovním parku Pardubice. Velmi 
akční tábor prožijí mladí hasiči. 

  Jaké novinky můžeme očekávat?
Přijede třeba lektor bojových umění a sportů 
naučit děti  základy sebeobrany. Poprvé 
nabízíme na konci prázdnin tábor speciálně 
pro předškoláky. Máme recepty na novou řadu 
přírodní kosmeti ky, pořídili jsme vybavení na 
neobvyklé kreati vní techniky i nové sportovní 

pomůcky. Naši pedagogové a lektoři letos 
absolvovali spoustu seminářů a kurzů, takže děti  
se mohou těšit. 

Nemůžeme pominout otázku ceny. Budou 
tábory proti  loňsku citelně dražší?
Poplatky za tábory jsou vyšší než vloni, ale ne 
nijak výrazně. Samozřejmě jsme do ceny museli 
promítnout zvýšení cen potravin, vstupného 
na sportoviště či do kulturních insti tucí nebo 
na dopravu. Táborové akti vity ale každoročně 
fi nančně podporuje náš zřizovatel Statutární 
město Pardubice, takže se rodiče nemusí obávat 
dramati ckého zvýšení cen za tábory proti  
loňskému roku. 

  Co byste vzkázala rodičům i dětem na závěr?
Že se na ně o prázdninách moc těšíme. Uvítáme 
jak děti , které ve školním roce navštěvují naše 
kroužky, tak i děti , které s námi zatí m zkušenost 
nemají a prostředí DDM si přijdou teprve 
„osahat“. Rodiče můžeme ujisti t, že jejich děti  
budou v bezpečném prostředí pod dohledem 
zkušených a prověřených pedagogů. A budeme 
dělat všechno proto, aby se domů vracely 
spokojené a plné zážitků. Přihlašování běží na 
našich webových stránkách od 1. února, dokud 
se kapacita všech 15 táborů nenaplní.  

Mgr. Iveta Zemanová
pedagog volného času 

TÁBORY 
POBYTOVÉ TÁBORY
  

21. 7. - 26. 7. 2023 VODÁCKÝ TÁBOR - SÁZAVA
19. 8. - 26. 8. 2023 TEN DĚLÁ TO A TEN ZASE TOHLE

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - ŠTOLBOVA
10. 7. - 14. 7. 2023 TÁBOR HASIČŮ
10. 7. - 14. 7. 2023 PŘÍRODA V BETĚ
17. 7. - 21. 7. 2023 BETA KEMP
17. 7. - 21. 7. 2023 TANČÍME S BETOU 1
  7. 8. - 11. 8. 2023 SPORTOVNÍ TÁBOR NA ŠPICI
  7. 8. - 11. 8. 2023 SPORTOVNĚ TANEČNÍ - HROCH
14. 8. - 18. 8. 2023 TANČÍME S BETOU 2
28. 8. - 01. 9. 2023 ŠIKULOVÉ V AKCI

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - DUBINA
10. 7. - 14. 7. 2023 KERAMICKÉ TVOŘENÍ
17. 7. - 21. 7. 2023 ROZMARNÉ LÉTO
14. 8. - 18. 8. 2023 VÝPRAVY ZA ZVÍŘÁTKY
21. 8. - 25. 8. 2023 KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM
28. 8. - 31. 8. 2023 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihlašování  od  1. 2. 2023 na webových stránkách v sekci přihlášky na tábory.

2023

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
Štolbova 2665, 530 02  Pardubice
Tel.: 466 614 983
E-mail: beta@ddmstolbova.com www.ddmstolbova.com
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Co nás čeká v letošním roce? Pokračujeme 
ve zvelebování našeho obvodu.

Byla objednána změna projektové dokumentace 
na stavbu „Stavební úpravy v ul. Rumunská 
před čp. 359–365, Pardubice“, jejíž realizaci 
plánujeme v letošním roce v období letních 
práznin.
V zimním období roku 2022 bylo provedeno 
kácení dřevin. Za vhodných klimatických 
podmínek bude zahájena revitalizace 
ploch veřejné zeleně v ulici Erno Košťála za 

bytovým domem čp. 974–979, Pardubice.  
V rámci revitalizace ploch veřejné zeleně 
budou odtěženy štěrkové plochy mezi 
přístupovými chodníky k čp. 975–976, k čp. 
976–977, k čp. 977–978 a k čp. 978–979  
a navezena kvalitní zemina vhodná pro výsadbu 
dřevin. 
Současně bude provedena „Oprava chodníků 
v ulici Erno Košťála za čp. 974–979, 
Pardubice“, a to chodníku z litého asfaltu 
podél parkoviště a 6 přístupových chodníků  
z betonových dlaždic 30/30 cm. Nové chodníky 

budou vybudovány ze zámkové dlažby ve 
stávajících rozměrech a délkách. Přes betonové 
odvodňovací žlaby bude provedeno přemostění 
pomocí zinkovaných roštů. Mezi vchody čp. 
974–975 bude stávající betonová plocha  
z dlaždic 30/30 cm nahrazena zámkovou 
dlažbou.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

V zimním období se provádí hlavně řezy na stromech, a to zdravotní, 
bezpečnostní a zmlazovací. Jedná se především o ořez suchých větví, 
zkracování větví, aby nedocházelo k jejich přetížení nebo rozlomení 
a větví zasahujících do objektů. Dále se zabýváme úpravou stromů 
tak, aby byl dodržen průchozí a průjezdný profil. U některých stromů, 
především okrasných třešní a višní se však řezy provádí až v jarních 
měsících, aby nedošlo k jejich poškození. Řezy stromů u parkovišť 
se budeme snažit zkoordinovat s blokovým čištěním komunikací  
a parkovišť, aby nedocházelo k zbytečnému vymísťování vozidel. Nyní 
provádíme i kácení suchých stromů, neboť je to nejlepší čas z hlediska 
hnízdění ptactva.
Naše zahradnice se věnují řezům u keřů, kde provádí buď zmlazovací 
řezy anebo udržovací řezy. Též vyřezávají náletové dřeviny a vyfoukávají 
zbytky listí. Některé keře se svého řezu dočkají až na jaře či po odkvětu 
(např. zlatice). Zahradnice dále doplňují borku u mladých výsadeb  
a kontrolují jejich kotvení. 
Po celý rok sledujeme výskyt potkanů na našem obvodě a nahlašujeme 
Magistrátu města Pardubic a ten pak provádí deratizační firmou jejich 
eliminaci. Žádáme občany, aby tyto hlodavce nepřikrmovali házením 
organických odpadků z balkónů na trávníky či do keřů, čímž jejich 
množení podporují.
Už se těšíme až se začne země probouzet a vonět, začnou se nalévat 
pupeny stromů a pokvetou první cibuloviny směsí nejrůznější barev při 
příchodu jara.

Ing. Blanka Valentová
odbor dopravy a životního prostředí 

 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CO SE DĚLÁ V ZIMNÍM 
OBDOBÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ

Hledáte vhodného lékaře, který vám vyšetří sluch, nebo byste rádi získali 
přehled o kompenzačních pomůckách? S tím Vám mohou zdarma pomoci 
konzultantky z pobočky Tichého světa o. p. s., které poskytují poradenství 
lidem se sluchovým postižením po celém Pardubickém kraji. Mimo jiné Vám 
pomohou také s vyřízením úředních záležitostí, dluhovou problematikou 
nebo třeba se zvládnutím moderních technologií, ať už se jedná např.  
o vyhledávání na internetu nebo ovládání chytrého telefonu. 
Kontaktovat je můžete na některém z těchto kontaktů: Bc. Tereza 
Pospíšilová, e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz | mobil: 702 167 010  
nebo osobně v kanceláři, kde jsou každé úterý a čtvrtek v čase  
od 9:00 – 16:00 hod. Adresa: Jana Palacha 1552, Pardubice 53002 (1. patro 
administrativní budovy)

TICHÝ SVĚT VÁM POMŮŽE  
S ŘEŠENÍM ZTRÁTY SLUCHU
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PSI A PEJSKAŘI
Není nic „příjemnějšího“ než čisti t z bot psí 
exkrement. Někteří pejskaři žijí v domnění, že 
když uhradí roční poplatek ve výši 200 Kč nebo 
1 200 Kč, nemusí již po svém psovi uklízet. Není 
pejskař jako pejskař, znám mnoho vzorných 
pejskařů, kteří po svých mazlíčcích vzorně 
uklízí a zlobí se na ty, co jim dělají ostudu.

Malá rekapitulace:
Na území městského obvodu bylo v roce 
2022 přihlášeno 1 004 psi a vybrán poplatek 

za psy ve výši 431 871 Kč. Městský obvod 
Pardubice III v roce 2022 investoval: 
270 186 Kč za výsyp košů na psí exkrementy, 
1 052,70 Kč za opravu košů na psí 
exkrementy poničených vandalismem 
a 180 856,00 Kč na vybudování nové 
oplocené plochy pro volné pobíhání psů 
v ulici Jana Zajíce. Do této rekapitulace nejsou 
zahrnuty náklady za opravu oplocení v ulici 
Blahoutova, náklady na výsyp odpadkových 
košů, do nichž lze též vhodit psí exkrementy, 
dále náklady na seče trávníků, které jsou 
v oplocených plochách častější. 
Snažíme se pro pejskaře a jejich psy budovat 
bezpečné oplocené plochy pro volné pobíhání 
psů. Na území obvodu jsou 2 plochy pro 
volné pobíhání psů. Oplocení plochy pro 
volné pobíhání psů v ulici Blahoutova je 
neustále poničené, stále jej opravujeme. 
Nyní jsme zjisti li, že oplocení je po skoro 
8 letech v havarijním stavu a oprava je 
nemožná. Budeme muset řešit celkovou 
výměnu pleti va. Bohužel někteří majitelé 
psů nechají své mazlíčky narážet do oplocení 
a ničit jej. 
V oplocené ploše platí , že majitel za svého 
psa zodpovídá. Městský obvod Pardubice 
III jakožto provozovatel ploch pro volné 
pobíhání psů nezodpovídá za chování psů.
Za chování psa vždy zodpovídá jeho 

vlastník, který by měl oplocené plochy 
využívat pouze tehdy, pokud jeho 
pes nikoho neohrožuje a snese se 
s ostatními psy. 

Každý vlastník musí vědět, zda je jeho pes 
schopen se chovat tak, aby nikoho a nic 
neohrožoval. Oplocené plochy neslouží 
k volnému pobíhání nevychovaných 
a neovladatelných psů.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

Začínáme v 17.00 hodin 
rejem masek a čarodějnickými soutěžemi. 

Slet Slet čarodějnicčarodějnic 
     na Dubině     na Dubině

Nejen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro všechny děti i rodiče bude připraven 
bohatý kulturní program, ve kterém nebude chybět soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje. 

Těšit se můžete také na mnoho soutěží o ceny a dětské atrakce. 

Poslední dubnový den 
v neděli 30. dubna

na prostranství před Základní školou Dubina 
se uskuteční tradiční 

Poslední dubnový den 
v neděli 30. dubna

na prostranství před Základní školou Dubina 
se uskuteční tradiční 
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Stanoviště Den Přistavení v týdnech
Na Drážce – parkoviště
parkoviště na křižovatce ulic Na Drážce a Věry Junkové Pondělí 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51

Dubina – u lesa
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic K Lesu  
a V Zahrádkách

Úterý 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35;  37; 39;  41; 43; 45; 47; 
49; 51

Dubina – Erno Košťála
ulice Erno Košťála na chodníku u vyvýšeného prahu z boku čp. 973 Úterý 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

Luční – hřiště
ulice Luční – u zahradnictví Středa 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 

47; 49; 51

Luční – stadion
ulice Luční - před stadionem Pondělí 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 

48; 50

Skrbkova – Lesní 
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic  
Skrbkova a Lesní

Úterý 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 
48; 50

Jana Zajíce – centrum 
ulice Jana Zajíce z boku čp. 946 na ostrůvku u parkoviště Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47

Raabova x Spojilská – parkoviště
u kontejnerového stanoviště na parkovišti – na křižovatce ulic Raabova 
a Spojilská

Čtvrtek 14; 26; 38; 47

Luďka Matury 856
ulice Luďka Matury za čp. 856  vedle kontejnerového přístřešku  
na trávníku – směrem ke křižovatce

Středa 18; 23; 33; 41

Na Drážce u čp. 1564
Na Drážce u čp. 1564 – vlevo u kontejnerového stanoviště směrem  
ke světelné křižovatce

Čtvrtek 15; 25; 37; 51

Lidmily Malé x Bartoňova
ulice Bartoňova – za točnou MHD autobusu č. 8 na zpevněné ploše  
u kontejneru na posyp (proti čp. 881)

Středa 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených 
nejdříve ve 13 hodin.

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
V roce 2023 bude stejně jako v minulých 
letech probíhat pravidelné přistavování 
velkoobjemových kontejnerů dle níže 
uvedeného rozpisu.

Kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný 
odpad – tedy nábytek, matrace, linolea, 
odpad z běžného vyklízení domácností.

Do kontejnerů nepatří:
♻zeleň, větve
♻stavební suť, střešní tašky, keramika, ...
♻pneumatiky
♻nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit, atd.)
♻elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika...)
♻ odpad, který je možno uložit do běžných separačních  

kontejnerů (plasty, sklo, papír)    

ODPAD Příjem SD:

papír, sklo, plasty (včetně tetrapakových obalů), kovy všechny SD

stavební suť, keramika všechny SD

velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…) všechny SD

vyřazená elektronika (ledničky, televizory, PC…) všechny SD

pneumatiky (osobní, bez disků) všechny SD mimo Polabiny a Pardubičky

jedlé oleje, tuky (v uzavřených nádobách) všechny SD

zeleň, větve všechny SD mimo Polabiny 

nebezpečné odpady (barvy, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, lepidla, pryskyřice, oleje, ředidla,  
olejové filtry, autobaterie, …)

všechny SD mimo Polabiny 

eternit, lepenka, škvára, Ytong, porobeton Pouze SD Dražkovice *)

*) Eternit a lepenka jsou přijímány pouze do množství 200 kg na číslo popisné a rok. Škvára do množství 300 kg na občana a měsíc. Tyto odpady 
jsou přijímány pouze v pracovní dny sběrného dvora Dražkovice v době od 6:30 do 15:00 hod!

Podmínkou pro ukládání odpadů na separační dvůr je:
♻ Občan musí předložit doklad o zaplacení komunálního  

odpadu nebo platný občanský průkaz s místem trvalého bydliště  
v Pardubicích.

♻ Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok 
na odložení odpadu v množství 200 kg od občana za týden;  
u stavební suti je toto množství 300 kg od občana za měsíc.  
DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SEPARAČNÍCH DVORECH:

Pro uložení odpadu nepatřícího do velkoobjemových kontejnerů slouží separační dvory na území města Pardubice.  



Zpravodaj MO Pardubice III 7

VÝSTAVBA SEVEROVÝCHODNÍHO OBCHVATU 
ZAČNE JIŽ BRZY NAPLNO

100 LET MYSLIVOSTI 
V PARDUBICÍCH

Největší tuzemská myslivecká 
organizace – Českomoravská 
myslivecká jednota – slaví 
v letošním roce 100 let své 
existence. Na počest tohoto výročí pořádá Okresní myslivecký 
spolek Pardubice slavnostní víkendovou událost, na níž jsou 
zváni všichni přátelé myslivosti  a přírody.
V sobotu 29. dubna se na střelnici Pardubice-Hůrka uskuteční 
jarní svod psů a také okresní přebor na loveckém kole, tedy 
v soutěži ve střelbě na asfaltové terče – obojí s začátkem 
po 8. hodině ranní. V průběhu sobotního dopoledne budou 
rovněž promítány fi lmy s mysliveckou témati kou, majitelé 
psů pak jistě ocení předváděcí akci na granule, pochoutky 
a výživové doplňky pro psy.
Neděle 30. dubna je vyhrazena pro soutěž Zlatá srnčí trofej, 
která je určena pro děti  a mládež. Soutěž začíná v 8 hod. za 
doprovodu trubačů a může se jí zúčastnit kterýkoli z Vašich 
potomků bez ohledu na to, zda je či není členem jakéhokoli 
spolku. Naši lektoři připraví řadu způsobů, jakými mohou 
děti  otestovat své znalosti  myslivosti  a přírody. Pro všechny 
děti  přitom bude zajištěno bezplatné občerstvení a ty, jež se 
nerozhodnou pro účast v soutěži, mohou vyzkoušet alespoň 
střelbu ze vzduchovky či zhlédnout ukázku sokolnictví.
Těším se na společné setkání!

JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Zastupitel MO Pardubice III 

a člen myslivecké rady OMS Pardubice

Nadměrná doprava nás trápí dlouho a i proto všichni v našem obvodu 
čekáme na stavbu severovýchodního obchvatu. Ředitelství silnic 
a dálnic ČR (ŘSD ČR) v minulém roce úspěšně dokončilo jeho přípravu 
a 20. prosince ofi ciálně zahájilo výstavbu. Dobrou zprávou je, že již 
brzy začnou naplno stavební práce na výstavbě obchvatu.

Téměř čtyřkilometrový obchvat povede od nás z Dubiny (z kruhové 
křižovatky u Lidlu) do Trnové. Nejen jako řidič, ale také i jako pardubický 
zastupitel považuji zahájení výstavby za důležitý milník pro náš obvod 
i pro celé Pardubice. Obchvat toti ž významně uleví centru města od 
tranzitní dopravy, která město dlouhodobě trápí a současné také zlepší 
plynulost dopravního provozu.
Spousta z vás se na mě obrací a ptá se, kdy se už konečně začne něco 
dít přímo v terénu. Rád se s vámi podělím o informace, které mám 
přímo od generálního ředitele ŘSD ČR Radka Mátla. K ostrému zahájení 
stavebních prací dojde v průběhu března a „hotovo“ bude v roce 2025.  
Severovýchodní obchvat je zcela unikátní stavbou. Jedná se o metodu 
„naprojektuj a postav“. Vítězné sdružení Hochti ef CZ, Doprastav 
a Silnice Čáslav v současnosti  detailně dokončuje projekční práce, 

velkou technickou zajímavostí  bude unikátní zavěšený dvoupolový most 
přes Labe a jeho slepé rameno. 
Severovýchodní obchvat města bude stát celkem 1,75 miliardy korun. 
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
stále není zajištěno potřebných cca 30 miliard korun pro letošní rok, 
objevují se otázky, zda nehrozí zpoždění v zahájení stavebních prací. 
Jako člen sněmovního hospodářského výboru vás mohu ujisti t, že černé 
scénáře nehrozí. V rozpočtu jsou na tento konkrétní projekt vyčleněny 
peníze a nic tak nebrání tomu, abychom skutečně začali v březnu stavět.
Na závěr přidávám zajímavost v podobě cyklostezky, která paralelně 
povede podél obchvatu. Díky tomu se na kole dostaneme pohodlně 
a bezpečně z Dubiny nejen k Labi, ale až ke Globusu. Cyklostezku staví 
město a k zahájení stavebních prací dojde přibližně ve druhé polovině 
výstavby severovýchodního obchvatu. Město toti ž plánuje využít 
probíhající stavbu a synergicky využít například návoz zeminy. Myslím, 
že tento přístup je správný a kolegům za něj proto děkuji.
  

Ing. Marti n Kolovratník
Zastupitel MO Pardubice III

POZVÁNKA
Ve spolupráci s energetickým poradenstvím EKIS 

bychom rádi uspořádali seminář na téma

ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR 
A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMŮ

• NZU Light – dotace pro nízkopříjmové skupiny
• Možná energeticky úsporná opatření na objektech

• Možnosti čerpání dotačních prostředků 
na jednotlivá opatření

• FVE na objektech – možnosti realizace (fi nancování)
• Připravovaná Novela energetického zákona 

– komunitní energetika
• Dotazy – diskuse

Pokud byste měli zájem se tohoto semináře zúčastnit, 
napište prosím své kontaktní údaje (do konce dubna) 

na e-mail: pavlina.kucerova@umo3.mmp.cz. 

Podle počtů zájemců zajistíme vhodný prostor 
a o termínu konání vás budeme informovat.

bychom rádi uspořádali seminář na téma
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Pro rok 2023 je místní poplatek „za komunální odpad“ upraven Obecně 
závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubic č. 7/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 1. 1. 
2022 (dále jen vyhláška). Vyhláška je ponechána ve stejném znění jako 
vyhláška pro rok 2022 včetně sazby poplatku ve výši 650 Kč a zároveň 
byl zachován i posunutý termín splatnosti poplatku na 30. 6. z důvodu 
pandemie Covid-19.

Místní poplatek je závazný pro všechny občany s trvalým pobytem ve 
statutárním městě Pardubice a také pro občany cizí státní příslušnosti 
přihlášené ve městě Pardubice. 
Dále je místní poplatek „za komunální odpad“ závazný podle zákona č. 
565/1990 Sb. a vyhlášky města Pardubic pro vlastníky bytu, rodinného 
domu nebo stavby určené k individuální rekreaci (dále jen nemovitost), 
ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Od 
poplatku je osvobozena pouze nemovitost, ve které je hlášena k trvalému 
pobytu alespoň jedna osoba a také stavba určená k individuální rekreaci, 
u které jsou všichni vlastníci přihlášeni k trvalému pobytu ve Statutárním 
městě Pardubice. Poplatek se hradí ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu. Má-li k nemovitosti vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Do konce roku 2021 bylo v platnosti osvobození pro majitele nemovitostí 
– rodinných domů a bytů, u kterých měli všichni vlastníci trvalý pobyt na 
území města Pardubic. Toto osvobození vycházelo z předešlých Obecně 
závazných vyhlášek, ale při nástupu nové Obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Pardubic č. 7/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství s platností od 1. 1. 2022 už je ponecháno 
toto osvobození pouze u stavby určené k individuální rekreaci.
Poplatníkům z titulu majitele nemovitosti, kteří o výše uvedené 
osvobození s novou vyhláškou od roku 2022 přišli, je postupně zasíláno 
Vyrozumění o nedoplatku s informačním letákem, kde je vzniklá situace 
podrobně popsána. 
Poplatníci z titulu majitele rodinného domu a bytu, kteří mají ve své 
nemovitosti kohokoliv hlášeného k trvalému pobytu (alespoň jedna fyzická 
osoba), budou osvobozeni od místního poplatku „za komunální odpad“ 
z titulu vlastníka nemovitosti, pokud písemně sdělí prostřednictvím 
tiskopisu „Prohlášení majitele nemovitosti“ tuto skutečnost. Tiskopis je 
k dispozici na našich webových stránkách a také u správce poplatku. Tato 
skutečnost se dokládá k osvobození každý kalendářní rok.

Úhrada poplatku
1. Složenkou – složenky budou v našem MO rozeslány v měsíci dubnu  
těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud poplatek nezaplatili. Na 
složenky správce poplatku uvede „výši celkového nedoplatku“ (tj. letošní 
poplatek + případné nedoplatky z předchozích let). 
Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany poplatkové 
povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky.   
Jejich rozeslání ze strany jednotlivých správců poplatku (jednotlivé úřady 
městských obvodů) je nadstandardní služba sloužící k připomenutí 
poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění poplatkové 
povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky. 
2. Bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu + variabilní 
symbol).
3. Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo 
na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic na náměstí Republiky  

čp. 12, a to do 30. 6. 2023. Po tomto termínu je možná platba na 
pokladně už pouze u příslušného úřadu městského obvodu. 
Z důvodu rovnoměrného vytížení pokladen a snadnějšího uplatnění 
osvobození od místního poplatku upřednostňujte platbu na pokladně, 
patřící obvodu dle místa Vašeho trvalého pobytu.

Osvobození
Přestože město Pardubice bude muset „systém odpadového hospodářství“ 
(úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
separovaný sběr, odpadkové koše, separační dvory, ruční čištění města 
a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat ze svého rozpočtu, připravilo 
ještě pro poplatníky několik druhů osvobození od platby:
1.  Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které v kalendářním roce 

nedovršily věku 6 let.
2.  Od poplatku je osvobozeno třetí a další nezaopatřené dítě, žijící 

ve společné domácnosti. (nutno písemně každoročně sdělit 
prostřednictvím tiskopisu „Třetí a další nezaopatřené dítě žijící ve 
společné domácnosti“).

3.  Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které se po dobu 6 a více 
po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržují v zahraničí, pokud 
tuto skutečnost doloží dokladem ze země pobytu, společně s českým 
překladem, nejpozději do 31. 1. následujícího roku.

4.  Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby po dobu výkonu trestu 
odnětí svobody a vazby (dle doloženého potvrzení).

5.  Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, žijící v domově pro seniory, 
domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním 
režimem nebo v chráněném bydlení (dle doloženého potvrzení).

6.  Od poplatku jsou dále osvobozeni vlastníci stavby určené k individuální 
rekreaci nacházející se na území Statutárního města Pardubice, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají 
všichni vlastníci stavby určené k individuální rekreaci trvalý pobyt ve 
městě Pardubice.

Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit písemně 
správci poplatku (úřadu městského obvodu dle místa trvalého pobytu) 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na 
osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik nároku 
na osvobození.  
Nárok na osvobození jsou fyzické osoby povinny doložit příslušným 
potvrzením. Nárok na osvobození třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte 
staršího 15 let jsou fyzické osoby povinny doložit potvrzením zařízení, kde 
se dítě připravuje na budoucí povolání. Taktéž je třeba doložit potvrzení  
o studiu u sourozenců starších 15 let.
(Podrobná specifikace kritérií pro přiznání jednotlivých osvobození 
od poplatku je široce popsána v čl. 6, obecně závazné vyhlášky města 
v platném znění, která je umístěna na internetové adrese města Pardubice 
https://pardubice.eu/mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-
hospodarstvi). 
Žádosti o osvobození od platby poplatku spolu s doložením příslušného 
potvrzení, hlášení o změnách apod., je třeba směřovat přímo na Úřad 
městského obvodu Pardubice III. 

Bližší informace o poplatku můžete získat přímo na odboru ekonomickém 
a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, 
na telefonním čísle 466 799 135 paní Iveta Škodová – správce poplatku.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO  
HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC V ROCE 2023


