
Slovo starosty 

     Váţení spoluobčané, obyvatelé městského obvodu Pardubice V, máte před sebou 

historicky první číslo tiskoviny, která by Vás měla pravidelně informovat o práci a dění v 

městském obvodu kam územně svým trvalým bydlištěm patříte. Chtěli bychom podávat 

informace ucelené, z oblastí, které se Vás bytostně, ale i okrajově dotýkají. Ale teď 

jiţ konkrétněji. 

     Rok se s rokem sešel a  přišel čas na krátké zhodnocení práce nově vytvořené radnice, 

fungující od 1. ledna roku 2003. Byla to doba hektická, plná hledání  pozic, vybírání 

úředníků, určování priorit prací a v neposlední řadě i stanovování povinností a kompetencí. 

Snad se nám to jiţ podařilo schválením statutu města, který tyto otázky řeší, ale to ukáţe čas. 

     Hned po našem zvolení jsme si prioritně stanovili pořadí důleţitosti řešení problémů. 

Mohli jsme to udělat velmi rychle, neboť zastupitelé jsou také občany s trvalým pobytem v 

městském obvodě Pardubice V, problémy jsme si dlouhodobě mapovali a někteří z nás měli i 

informace od Vás z malé dotazníkové akce uskutečněné před volbami. 

     Největším problémem je v MO V stav komunikací a dopravní zatíţení. Na to jsme se 

zaměřili a zadali práce spojené s přípravou projektových dokumentací na opravy a 

rekonstrukce chodníků, ulic a parkovišť. Jedná se o řešení nejzásadnějších problémů 

spojených nejen s komunikacemi, ale i s kanalizací, dešťovými vpusti a úpravami okolí. Malé 

výsledky jsou jiţ patrné, prozatím provizorně jsme nechali opravit 3 parkoviště na Dukle, 

provedeny byly také opravy komunikací po zimě a v současné době jsou dokončovány dvě 

větší opravy ulic Kpt. Nálepky od ul. Lexovy k lesu a obsluţná ul. vedle Pichlovy za skoro 

2,5 mil. Kč. Provádí se chodník v ul. Čacké a plánujeme nový chodník v ulici k Dolíčku. Byla 

také uzavřena ul. Kpt. Nálepky v úseku od Lexovy k Čs. Armády z důvodu havárie 

kanalizačního řádu. Uvedení povrchů do původního stavu bude bohuţel z důvodu nepřízně 

počasí provedeno aţ v roce 2004. Dlouhodobě máme také poţádáno MmP o provedení 

rekonstrukcí ulic Češkova, Bacháčkova, V Ráji a Gorkého. 

     Na začátku roku jsme zpracovali investiční záměr rekonstrukce vnitrobloků sídliště Dukla 

a předloţili jsme ho se ţádostí o dotace ministerstvu financí. V případě schválení se můţeme 

těšit na jejich brzké rekonstrukce. Stejný investiční záměr bude zpracován i na sídliště 

Višňovka. Komise pro strategii také velice intenzivně pracuje na strategickém plánu rozvoje 

MO Pardubice V, který by následně měl stát podkladem budoucích investic v obvodě. 

     Připravujeme studie na rekonstrukce Náměstí Dukelských hrdinů a náměstíčko na 

Višňovce. Náměstí bychom chtěli zmodernizovat se zapracováním doplňkových prvků 

například zeleně, odpočinkových zón, popřípadě vody, to ale bude věcí odborníků. Počítáme 

také s výsledky vyhodnocení dotazníkové akce Vás občanů k těmto záměrům. Provedli jsme 

opravu plotu veřejného asfaltového hřiště v Jesničánkách včetně oprav laviček a sloupků a 

provedeme také opravu popraskaného asfaltového povrchu. 

    V obvodě jak vidíte se stále něco děje a já jsem velice rád, ţe město Pardubice nám vychází 

vstříc a investuje do větších akcí, na které nemáme finanční prostředky, např. rekonstrukce 

ulice S.K. Neumanna či rekonstrukce sportovního stadionu na Dukle. 

   Váţení spoluobčané, 

   Věřte nám, ţe stejně jako Vy i my chceme velebit a krášlit místa kde společně ţijeme a kde 



z našeho krátkého ţivota trávíme nejvíce času. Také jde o to nebýt lhostejný k situacím, kdy 

nám tato místa někdo ničí a znehodnocuje. 

     Je ještě mnoho co jsem Vám chtěl sdělit, ale snad věci spojené s pořádkem, úklidem, 

městskou policií, údrţbou zeleně a další probereme v některém z dalších čísel tohoto 

zpravodaje. 

S přáním příjemně proţitých vánoc a šťastný Nový rok  

Váš 

Jaroslav Kňava 

starosta MO Pardubice V 



Co mohu pro svůj obvod udělat ? 

_______________________________________ 

  

Moţná se vám zdá tato otázka nepřípadná, protoţe jsme si zvykli, ţe o mnoho věcí kolem nás 

se stará někdo jiný a my , jako daňoví poplatníci očekáváme, ţe vše bude fungovat k naší 

spokojenosti. 

Jistě by bylo velmi hezké, kdyby tomu tak bylo. Jenomţe to by mezi námi nesměli být 

vandalové, kteří cizí majetek ničí a připravují nás tak všechny o peníze. Opakovaně např. 

nechal úřad městského obvodu opravit dětské hřiště za Letkou. Druhý den byla opět dvířka 

vylomena , kůly tvořící plot poničeny. A tak mi připadá zbytečné dělat takovou  

" sysifofskou " práci, která nám všem bere peníze z kapes a nemá konce. Snad dojde ke 

zlepšení, aţ bude okolo hřiště vybudováno osvětlení, ale moţná by uţ nyní stačilo, 

kdybychom si více všímali věcí kolem sebe. Nemohu uvěřit, ţe občané našeho obvodu nevidí 

a neslyší vandaly, kteří jim v noci u domů převracejí popelnice, lámou stromky, ničí auta, 

stříkají na fasády domů. Je nejvyšší čas opustit nevšímavost a nebát se vytočit 158, abychom 

ochránili nejen svůj vlastní, ale i společný majetek.  

Chceme mít obvod upravený, čistý. Jenomţe musíme také začít u sebe. Neházet odpadky na 

ulici a vysypávat koše okolo kontejnerů - jako příklad uvádím ulici Jiránkovu, kde je tento " 

krásný zvyk " značně zakořeněn, uklízet chodníky i travnaté plochy po svých psích 

kamarádech a uvědomit si, ţe místo, kdy bydlím, mi tak trochu patří a nebýt lhostejný. Kdyţ 

se procházím pro Višňovce nebo po Dukle, vidím uţ mnoho domů krásně opravených, 

opečovávané záhonky před nimi a vzápětí šlápnu do střepů nebo do ..........., které tu jakýsi " 

chovatel" zanechal v upomínku nám všem. A tak chci poděkovat těm ,  kteří se snaţí, aby náš 

ţivot v obvodě byl příjemný a abychom se domů těšili a poţádat ty, kteří mají s udrţováním 

pořádku problém, aby se alespoň trochu zamysleli. Nadcházející čas vánoční je k tomu právě 

velmi vhodný. 

  

Mgr. Jana Smetanová 

Členka Rady MO Pardubice v 



Autovraky 

(k provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích) 

  

            Ustanovení § 19 odst. 2 písm.g) zákona č. 13/1997 Sb., zakazuje na dálnicích, 

silnicích a místních komunikacích, jakoţ i na jejich součástech a příslušenstvích odstavovat ta 

silniční vozidla, která jsou trvale technicky nezpůsobilá k provozu a nejsou opatřena státní 

poznávací značkou, nebo jsou zjevně trvale nezpůsobilá k provozu. Tato vozidla jiţ zákon 

výslovně označuje za „vraky“ v technickém slova smyslu: Dle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 

zákona č. 13/1997 Sb., je pak vlastník vraku povinen tento na výzvu vlastníka dálnice, silnice 

nebo místní komunikace odstranit, a to do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. 

Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady 

vlastníka vraku. V případě vozidel dočasně vyřazených z evidence bez státní poznávací 

značky, však platí zákaz jejich provozu na pozemních komunikacích z ustanovení § 1 odst. 2 

písm. d) zákona č. 38/1995 Sb., a to jak provozu spočívajícího v jízdě po pozemních 

komunikacích, tak i ve stání na nich nebo na jejich součástech a příslušenstvích. 

            Jelikoţ někteří majitelé těchto tzv. motorových vozidel nedbají na výzvy k jejich 

odstranění, a aby se zabránilo dalšímu odstavování těchto vraků na území Městského obvodu 

Pardubice V., nabízí Úřad městského obvodu Pardubice V., prostřednictvím ODŢP pomoc 

majitelům těchto vraků při jejich likvidaci. 

            Zájemci o tuto sluţbu kontaktujte osobně pana Jindřicha Mušku, pracovníka Úřadu 

městského obvodu Pardubice V., Češkova 22, v přízemí budovy č. dveří 111, nebo 

telefonicky na čísle 736 504 313. 

            Doufáme, ţe společnými silami se nám problém „vraků“ na našem Městském obvodě 

Pardubice V podaří vyřešit. 

  

Muška Jindřich 

vedoucí skupiny drobné údrţby 



Činnost úřadu přes vánoční svátky 

Jak bude pracovat úřad v době vánoc a na přelomu roku 
  

Úřad městského obvodu Pardubice V bude pracovat pro veřejnost následovně :  

  

pondělí 22.12.2003 od 08.00 hod. do 17.00 hod. (polední přestávka od 11.30 do 12.30 hod), 

úterý 23.12.2003 od 08.00 hod. do 12.00 hod., 

pondělí 29. 12.2003 od 08.00 hod. do 17.00 hod. (polední přestávka od 11.30 do 12.30 hod), 

úterý 30.12.2003 od 08.00 hod. do 15.00 hod. (polední přestávka od 11.30 do 12.30 hod),   

středa 31.12.2003 a pátek 1.1.2003 bude pro veřejnost uzavřen.  

Od pondělí 5.1.2003 jiţ bude fungovat kaţdý pracovní den (nikoliv jen v pondělí a ve středu), 

jak je uvedeno na jiném místě zpravodaje.  

  

    S přáním příjemného proţití svátků vánočních a vše nejlepší do Nového roku 

  

Mgr. Jiří Šmaha,  

tajemník ÚMO Pardubice V a kolektiv zaměstnanců úřadu 



Úřední hodiny a termíny výplat dávek 

Úřad městského obvodu Pardubice V 
       Češkova 22, 530 02 Pardubice 

  

  

Úřední hodiny :                                 Pokladní hodiny : 
  

PO     8.00 – 11.30    12.30 – 17.00             8.00 – 11.30    12.30  -  16.30 

ÚT      8.00 – 11.30    12.30 – 15.00             9.00 – 11.30    12.30  -  14.30 

ST      8.00 – 11.30    12.30 – 17.00             8.00 – 11.30    12.30  -  16.30 

ČT      8.00 – 11.30    12.30 – 15.00             9.00 – 11.30    12.30  -  14.30 

PÁ      8.00 – 11.30    12.30 – 14.00             9.00 – 11.30    12.30  -  14.00 

  

Pokladní hodiny v den výplat sociálních dávek : 

  

PO       10.00  -  11.30            12.30  -  16.00 

ÚT      10.00  -  11.30            12.30  -  15.00 

ST      10.00  -  11.30            12.30  -  16.00 

             

Dny výplat sociálních dávek v roce 2003 : 

       

prosinec           15. a 16., 

  

Dny výplat sociálních dávek v roce 2003 :  

      

leden     19., 20., 21., 

únor               16., 17., 18., 

březen      15., 16., 17., 

duben      19., 20., 21., 

květen      17., 18., 19., 

červen       14., 15., 16., 

červenec   19., 20., 21., 

srpen        16., 17., 18., 

září           13., 14., 15., 

říjen          18., 19., 20., 

listopad       15., 16., 18., (výjimečně čtvrtek do 14.30 hod) 

prosinec            6., 7., 8. 

  

 



Zastupitelstvo MO Pardubice V 

Jaroslav Kňava, ODS  - starosta 

MVDr. Karel Norek, SPP - místostarosta  

Ladislav Doleţal, ČSSD - člen rady 

Ing. Alexandr Krejčíř, ODS - člen rady 

Mgr. Jana Smetanová, ODS - člen rady 

Ing. Hana Demlová, KDU-ČSL 

Ing. Jiří Hájek, US  

Jiří Kalousek, ČSSD   

Josef Novotný, KSČM   

Ing. Rudolf Remeš, bez polit. přísl.  

Ing. Miroslav Rubeš, CSc., SPP  

Pavel Studnička, KSČM  

František Šenk, ODS  

PaedDr. Miloslav Valenta, Nez. 

Ing. Tomáš Vlasák, ODS  



 

 

Organizační schema ÚMO 

Pardubice V 
  

       

        

  Starosta MO Pardubice V   

  Jaroslav Kňava  

    

 Tajemník ÚMO Pardubice V   

  Mgr. Jiří Šmaha  

    

Odbor dopravy Stavební úřad Sekretariát starosty Odbor ekonomický 

a životního prostředí     a sociálních věcí 

Ing. Petr Hrubant-ved. 
Bc. Pavlína 

Chudomská - ved. 

Petra Mervartová - 

ved. 
Hana Kasičová - ved. 

Jana Jeníková 
Ing. Vladimíra 

Esterová 

Jana Faktorová - 

přestupky 
Helena Nekoksová - poplatky 

  
Radka Růţičková - 

zapisovatelka 
Jan Vlček - pokladna 

Skupina drobné údržby   
Jana Kubíková - 

podatelna 

Miroslava Ferancová - soc. 

věci 

Jindřich Muška - ved.   Iva Pohlová - soc. věci 

Petr Hezina   Hana Gruberová - soc. věci 



Odbor sekretariátu starosty úřadu městského obvodu Pardubice V  

 -        pro Vás provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti 

podpisu, doposud jich bylo 1071  

-        od poloviny srpna jsme začali s přijímáním ţádostí na ověření rejstříku trestů 

-        v rámci přestupkového řízení jsme přijali celkem 328 přestupků, z toho jsme vyřešili 

192, odloţeno nebo zastaveno bylo 87, postoupeno jiným orgánům 22, dosud v šetření 27 

-        v rámci přímého doručování jsou Vám našimi zaměstnanci doručovány materiály 

k referendu, dotazníky, sloţenky za psy, nedoplatky za komunální odpad za loňský rok + 

kaţdodenní korespondence z jednotlivých odborů.  

Dále je zajišťován výkon státní správy na úseku přestupků a jiných správních deliktů, pokud 

nebyl výslovně svěřen některému orgánu městského obvodu nebo jinému odboru. Rozhoduje 

o nich v prvním stupni. Plní zejména tyto úkoly : 

-        přijímá stanovená oznámení o přestupcích spadajících do kompetence ÚMO, provádí 

jejich šetření, na základě zjištěných a prokázaných skutečností je stanoveným způsobem řeší. 

Podle obdobných zásad řeší i jiné správní delikty, 

-        ve stanoveném rozsahu zajišťuje výkon rozhodnutí,  

-        vydává rozhodnutí v případech zjevného zásahu do pokojného stavu ve smyslu § 5 

občanského zákoníku, zajišťuje jejich výkon,  

Náš odbor zajišťuje zejména komplexní sluţby pro potřeby starosty a tajemníka, případně 

další pracovníky úřadu, zajišťuje některé vnitřní potřeby úřadu. Po organizační stránce 

zodpovídá za přípravu a průběh jednání zastupitelstva a rady, případně dalších orgánů města. 

Zabezpečuje styk a kontakt představitelů města s veřejností, zajišťuje poskytování informací 

ve všech věcech týkajících se města a kontakty s hromadnými sdělovacími prostředky včetně 

informování veřejnosti. Ve stanoveném rozsahu se podílí na zabezpečení voleb a referenda. 

 Plní zejména tyto úkoly :  

-        zajišťuje veškeré úkony související s oznamovací povinností při realizaci 

shromaţďovacího práva,  

-        vyřizuje veškeré petice, případně i stíţnosti a další korespondenci, pokud nebyly 

svěřeny jiným odborům, 

-        zodpovídá za organizaci, řádný průběh a formální stránku organizace komunálních 

voleb, ve stanoveném rozsahu zabezpečuje řádný průběh voleb do Parlamentu ČR, voleb do 

krajského zastupitelstva, případně referenda, 

-        zajišťuje poskytování informací (v současné době podle zákona č. 106/1999 Sb.) a 

veškeré související úkony,  

-        komplexně zajišťuje chod podatelny, příjem korespondence, její rozdělení, odesílání 

poštou případně přímé doručování, zodpovídá za řádné vedení spisové a dokumentační 

sluţby,  

-        zajišťuje poskytování veškerých základních informací o funkcích města, jeho orgánů, 

jednotlivých útvarů ÚMO apod., poskytuje základní formuláře a listiny včetně informací 

-        zajišťuje prodej městských vyhlášek, dalších listin, materiálů a dokumentů.  

Petra Mervartová 

Vedoucí odboru sekretariátu starosty 



Komise pro školství , kulturu, mládež a sport 

 

v městském obvodě Pardubice V má za sebou sice necelý rok činnosti, ale o to více potěší 

výsledky její práce. 

Hned od počátku byla navázána výborná spolupráce s paními ředitelkami všech mateřských 

škol v obvodě i s pány řediteli a paními ředitelkami škol základních. Komise proto finančně 

podporovala jejich mimoškolní aktivity - od besídek, kulturních a sportovních soutěţí aţ pro 

zájezdy, vystoupení ţáků a Dny otevřených dvěří.  

Příspěvků  se ovšem dostalo i dalším organizacím, které v obvodě působí. K těm patří např. 

Salesiánské středisko mládeţe, Pardubický lidový umělecký kolektiv , jehoţ členové - 

převáţně senioři- obohacují hudební ţivot krásnými koncerty pro veřejnost, opomenuty 

nebyly ani sportovní oddlíly , občanská sdruţení , Kulturní dům Paramo a DDM 

Delta. Komise přidělila na podporu pořádaných akcí částku 50 000 Kč z rozpočtu městského 

obvodu a některé akce byly podpořeny i z dalších rezerv. Z fondu starosty byly např. 

zakoupeny poháry na Atletický pohár strarosty, který pořádala ZŠ Benešovo nám., rada 

přispěla na Vánoční show , atletický mítink nebo softbalový turnaj. 

Velmi úspěšnou akcí pro kvalitní vyuţívání volného času dětí je běţící Sportování pro 

všechny, v němţ si děti mohou postupně vyzkoušet různé druhy sportů a nalézt si tak ten, 

který jim bude nejvíce vyhovovat. V plných přípravách je i další nová akce - oceňování 

nejlepších ţáků základních škol a zvláštní školy našeho obvodu, které proběhne v Kulturním 

domě Paramo na konci školního roku. 

Z uvedených akcí je jistě zřejmé, ţe spolupráce nejen se školami, ale i mnoha dalšími 

organizacemi se městskému obvodu daří, a proto bych všem , kteří se na jednotlivých akcích 

podíleli, chtěla poděkovat, do dalšího roku popřát zdraví, spokojenost, úspěchy a nám všem 

hodně radosti z práce, která nově vzniklému obvodu Pardubice V určitě prospívá. 

Mgr. Jana Smetanová 

Předsedkyně komise pro školství, 

kulturu, mládeţ a sport 

městského obvodu Pardubice V  

  

 

 



Činnost odboru ekonomického a sociálních věcí 

  

Ekonomický odbor zabezpečuje hospodaření městského obvodu Pardubice V. 

Náplní odboru je:  

účetnictví a rozpočet 

správa daní a poplatků 

pokladna 

oddělení sociálních dávek 

Městský obvod spravuje správní a místní poplatky, které vyměřuje, vybírá a vymáhá. 

Správní poplatky jsou za : 

výherní hrací přístroje 

povolení věcné tomboly 

ověření podpisu 

rybářské lístky 

stavební povolení 

agendu dopravy 

  

Místní poplatky jsou : za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálního odpadu na území města (TKO)  

ze psů 

ze vstupného 

za provozovaný hrací přístroj 

za uţívání veřejného prostranství 

  

Místní poplatek za TKO platí fyzická osoba, která má v našem obvodu trvalý pobyt. K 

30.9.2003 bylo celkem vybráno 6.477.176,- Kč. Roční předpis je 7.208.784,-Kč. 

Dluh z loňského roku (převedený z magistrátu města na městský obvod), který činí 171.831,- 

Kč, je vymáhán platebními výměry s 50% zvýšením. V případě nezaplacení v těchto 

náhradních termínech budou tyto nedoplatky dále předány soudu k exekuci podle zákona č. 

337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  

Místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalý 

pobyt nebo sídlo v územním obvodu města Pardubic. Změny, které během roku nastanou 

(stěhování, úhyn psa, darování, prodej, atd.) je třeba na úřadu městského obvodu nahlásit do 

30 dnů. 



Poplatek je vybírán buď jednorázově nebo aţ na 4 splátky. Sloţenky jsou pravidelně kaţdé 

čtvrtletí rozesílány. Celkem je přihlášeno 1.286 poplatníků. K 30.9.2003 bylo zaplaceno 

371.721,- Kč. 

Veškeré poplatky lze zaplatit v pokladně ÚMO Pardubice V v Češkově ulici. Po dohodě 

s magistrátem města je zde moţné zde platit i správní poplatky za vydané ţivnostenské a 

koncesní listy. 

Na pokladně se téţ vyplácejí sociální dávky.      

Od 1.1.2004 platí novela zákona o místních poplatcích, která mění zákon č.565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské 

zřízení ), ve znění pozdějších předpisů. 

V novém zákoně č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích dochází ke změně u poplatku ze psů. 

Poplatek platí držitel psa.Drţitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 

nebo sídlo v našem obvodu. Poplatek  se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Tento  zákon dále upravuje příslušná vyhláška města, kde se v současné době rozhoduje o 

výši poplatku a osvobození od poplatku.  

  

Hana Kasičová 

vedoucí odboru ekonomického  

a sociálních věcí 



Činnost odboru dopravy a životního prostředí 

            činnost odboru dopravy a ţivotního prostředí zřejmě patří mezi to, co je z práce Úřadu 

městského obvodu Pardubice V nejvíce vidět. Odboru pro dopravy a ţivotní prostředí přísluší: 

-          opravy chodníků, vozovek a uličních vpustí na dešťovou vodu 

-          dopravní značení – zprostředkování 

-          vydání povolení pro překop, sládky, lešení , kontejnery … 

-          vydání povolení pro vyhrazené stání např. pro drţitele průkazů ZTP 

-          vydání povolení pro zábor půdy 

-          vydání povolení pro zřízení nového sjezdu z pozemku na vozovku 

-          vydání povolení pro umísťování reklamních zařízení 

-          vydání povolení pro zřizování předzahrádek 

-          vydání povolení pro prodej u hřbitova v době Velikonoc, dušiček a Vánoc 

-          vydání povolení pro uzavírku 

-          vydání výzvy k odstranění vraků 

-          vydání vyjádření k projektovým dokumentacím 

-          sečení trávy na veřejných plochách 

-          kácení a průklesty stromů na veřejných plochách 

-          opravy dětských hřišť a laviček + zřízení nových   

-          čištění uličních vpustí 

-          vysýpání košů, odklízení černých skládek, 

-          vydání povolení na skácení dřevin 

Odbor dopravy a ţivotního prostředí úzce spolupracuje s Městskou policií a skupinou drobné 

údrţby. Skupina drobné údrţby, zřízená úřadem městského obvodu, se podílí na seči trávy, 

odklízení černých skládek, úklidu veřejné zeleně městského obvodu, čištění uličních vpustí a 

provádění stavebních prací menšího rozsahu. Díky skupině drobné údrţby dokáţe úřad 

provádět vyjmenované práce rychle a levně. 

Často se setkáváme také se záleţitostmi, kde nám pravomoci chybí nebo nám nepřísluší.  

Nejčastěji se jedná o: 

-          čistění chodníků a vozovek - přísluší odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

-          rekonstrukce vozovek, chodníků a vnitrobloků na sídlištích - přísluší investičnímu 

odboru Magistrátu města Pardubic 

-          záleţitosti spojené vozovkami ulic: Teplého, Chrudimská, J. Palacha, Nemošická, 

průjezd Draţkovicemi a I/37 obchvat Pardubic – jedná se o silnice krajského úřadu 

spravované Správou a údrţbou silnic Pardubice 

-          kontrola nesprávného parkování aut – přísluší Policii ČR a Městské polici Pardubic 

-          kontrola dodrţování dopravních předpisů - přísluší Policii ČR a Městské policii 

Pardubic 

-          kontrola pobíhání psů a dodrţování pořádku – přísluší Městské policii Pardubic 

-          přidělení kontejnerů a popelnic na komunální odpad + jejich výsyp – zajišťují Sluţby 

města Pardubic  

-          úklid nepořádku na kontejnerových stáních - zajišťují Sluţby města Pardubic 

-          zajištění údrţby nebo odstranění závad veřejného osvětlení – provádí Sluţby Města 

Pardubic 

-          reklamace závad rekonstrukcí a oprav prací zajištěných investičním odborem nebo 



odborem dopravy Magistrátu města Pardubic (všechny větší akce a akce provedené před 1. 1. 

2003)  

            Záleţí nám na spokojenosti obyvatel, na tom, aby se lidé cítili ve svém obvodě co 

nejlépe. Naše moţnosti však mají své hranice. Pokud jako odbor pro dopravu a ţivotní 

prostředí rozhodujeme, není leckdy jednoduché najít řešení, které by vyhovovalo všem. 

Nedokáţeme krom toho zařídit s přidělenými penězi vše, co bychom rádi. Rozhodně si plně 

uvědomujeme, ţe děláme svojí práci pro obyvatele našeho obvodu a snaţíme se při 

vyřizování Vašich záleţitostí vycházet všem vstříc. 

Ing. Petr Hrubant 

vedoucí odboru pro dopravu  

a ţivotní prostředí 

 

 



Činnost stavebního úřadu UMO 5 

   Stavební úřad městského obvodu Pardubice 5 vyřizuje Vaše záleţitosti jiţ od ledna 2003. Za 

uplynulých  devět měsíců tohoto roku, kdy existuje zdejší úřad jsme vyřídili dvě stě  třicet 

ohlášení stavebních úprav, udrţovacích prací a drobných staveb, vydali padesát pět 

kolaudačních rozhodnutí a rozhodnutí o změně uţívání staveb, dále sedmdesát stavebních 

povolení na nové stavby nebo  změny stávajících staveb, povolili  čtyři demolice, rozhodli o 

šesti přestupcích proti stavebnímu řádu a o dvou správních deliktech. Bylo vyřešeno  cca 

třicet stíţností. Ze zde uvedených skutečností vyplývá, ţe jsme zde nezaháleli a stavební úřad 

má zde své opodstatnění. 

   Nyní k činnosti stavebního úřadu,  zabezpečuje výkon státní správy v oblasti povolování 

staveb, jejich změn a udrţovacích prací. Ukládá opatření při údrţbě, zabezpečení, vyklizení či 

odstranění staveb, řeší přestupky proti stavebnímu řádu a správní delikty. Zabezpečuje státní 

stavební dohled. Provádí stavební a další související správní řízení, vydává stanovená 

rozhodnutí ve stavebním a navazujícím či souvisejícím řízení, připravuje podklady pro řešení 

přestupků proti stavebnímu řádu. Plní zejména tyto úkoly:  

 povoluje  stavby všeho druhu a jejich změny, pokud stavební zákon, prováděcí 

předpisy k němu nebo zvláštní přepisy nestanoví jinak, stanoveným způsobem řeší 

stavební oznámení, 

 povoluje změny stavby před jejím dokončením, rozhoduje o prodlouţení platnosti 

stavebního povolení, vydává povolení terénních úprav, prací a zařízení, vytyčování 

staveb, 

 vede řízení a vydává povolení informačních, reklamních a  propagačních zařízení,  

 provádí kolaudační řízení a kolauduje stavby na které vydal stavební povolení a dále 

terénní úpravy, jakoţ i informační, reklamní a propagační zařízení, pokud tak stanovil 

při jejich povolení,  

 vydává povolení k předčasnému uţívání, v dohodě s dotčenými orgány státní správy 

rozhoduje o prozatímním uţívání stavby ke zkušebnímu provozu, vydává souhlas 

k jeho zahájení,  

 rozhoduje o změnách ve způsobu uţívání stavby,   

 nařizuje vlastníkům, kteří neprovádějí řádně údrţbu své nemovitosti, aby zjednali 

nápravu, vyţaduje-li to zájem společnosti, nařizuje jim provedení nezbytných úprav,  

 v odůvodněných případech v souladu se zákony nařizuje vlastníkům stavby jejich 

odstranění, rozhoduje o odstranění staveb na základě ţádosti vlastníků,  

 nařizuje odstranění informačních, reklamních a propagačních zařízení, nařizuje 

provedení neodkladných zabezpečovacích prací na stavbě, nařizuje vlastníkům a 

uţivatelům stavby její vyklizení, jestliţe stavba bezprostředně ohroţuje ţivot nebo 

zdraví osob,  

 v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky, vydává o nich rozhodnutí, dbá na 

jejich řádnou úhradu, zpracovává podklady pro ukládání pokut za porušení právních 

předpisů.  

Veškeré Vaše dotazy Vám zodpovíme buď telefonicky, nebo osobně při návštěvě v kanceláři 

úřadu. 

Bc. Pavlína Chudomská 

vedoucí stavebního úřadu 



Statistika trestné činnosti do 01.2003 do 11.2003 

  

Policie České republiky 

Obvodní oddělení 4 

P A R D U B I C E                                                                       Pardubice 11.listopadu 2003 

  

  

statistika trestné činnosti v období od 01/2003 do 11/2003 v Pardubicích, sídliště Dukla a 

okolí –  

1) krádeže jízdních kol 

2) vloupání do osobních automobilů 

3) vloupání do sklepů a sklepních kójí 

1) Ke krádeţím jízdních kol dochází nejčastěji před restauracemi a bytovými domy na sídlišti 

Dukla. Kola jsou odcizena v odpoledních a večerních hodinách. Nejčastěji dochází ke 

krádeţím na nám. Dukelských hrdinů před OK Centrem, dále poté před domy v ulicích 

Jilemnického, Jiránkova. V uplynulém období bylo tímto odcizeno 23 jízdních kol. 

2) K vloupáním do osobních automobilů dochází nejčastěji z toho důvodu, ţe majitelé vozidel 

nechávají ve vozidlech viditelně předměty, které zloději vyloţeně lákají. Jedná se zejména o 

mobilní telefony, tašky, peněţenky, atd. Dále jsou to autorádia, která byť mají jistou míru 

zabezpečení (např. odnímatelný panel), jsou ve vozidlech ponechána včetně panelu. Dochází 

k vloupáním do vozidel v ul. Jilemnického, Jiránkova, Češkova a Sokolovská. V daném 

období bylo provedeno 35 vloupání do vozidel. 

3) K vloupáním do sklepů a sklepních kójí dochází po celém sídlišti Dukla, převáţně v ulicích 

Jilemnického, Jiránkova, Wolkerova. Hlavní příčinou je to, ţe obyvatelé domů nechávají 

vchodové dveře velice často otevřené, tím myslím, ţe je ani nezabouchávají, několikrát bylo i 

policisty zjištěno, ţe jsou zajištěné proti uzavření. V nočních dobách jsou pak ve většině 

případech dveře neuzamčené a stačí se pouze o dveře opřít a otevřít si. Pachatelé vyuţívají i 

nevšímavosti občanů! Během výše uvedené doby bylo provedeno 26 vloupání do sklepních 

kójí. 

 

 


