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ZPRAVODAJ
vydává Úřad MO Pardubice IIIduben 2006 číslo 1/2006

Vážení spoluobčané,
máme tu duben a s ním 

i nadcházející jarní období. 
Doufám, že se již brzy po tak 
dlouhé zimě dočkáme teplého 
počasí. Rád bych Vás informo-
val o záměrech a připravova-
ných akcích Městského obvodu  
Pardubice III. Někteří občané 
našeho obvodu se domnívají, 
že větší pozornost je věnována 
sídelní části Dubina. Chtěl bych 
Vám chtěl v následujících řád-
cích vysvětlit, že tomu tak není.

V prosinci minulého roku byla zahájena 2. etapa opravy 
chodníků na území Městského obvodu Pardubice III, v níž bude 
mimo jiné opraven i přístupový chodník k obchodnímu centru 
Galanta – od parkoviště k prodejně drogerie. Náklady na tuto 
etapu budou cca 1,6 mil Kč.

Městský obvod Pardubice III nechal zpracovat studii týka-
jící se rekonstrukce chodníků a místní komunikace na Drážce.  
V této koncepci je navržena rekonstrukce části ulice Bezdíčkova 
od křižovatky s ulicí U Háje po křižovatku s místní komunikací 
podél ulice Na Drážce, vč. rozšíření parkovacích míst (celkem 
je navrženo 100 parkovacích ploch). Na tuto akci bude zadána 
projektová dokumentace pro stavební povolení.

Na žádost paní ředitelky Základní školy Studánka a rodi-
čů žáků této školy byla zpracována projektové dokumentace  
s názvem „Stavba chodníku a parkovacích míst před ZŠ Studán-
ka – ulice Luční, Pardubice“. Tento projekt řeší současný proble-
matický stav, kdy u školy není vybudován chodník a žáci jsou 
nuceni při příchodu a odchodu ze školy užívat místní komu-
nikaci, čímž je ohrožena jejich bezpečnost. Tato akce bude  
realizována v letošním roce.

Městský obvod Pardubice III zpracoval návrh investič-
ních akcí na následující 4 – 5 leté období vhodných k realizaci  
formou spolufinancování z úvěru evropské investiční banky, 
který řeší opravu komunikací a chodníků v sídelních částech: 
Slovany, Drážka a Studánka. Na opravu chodníků a komunikací 
byly náklady vyčísleny zhruba na 50 mil Kč. V případě Vašeho 
zájmu je tento plán k nahlédnutí na odboru dopravy a životní-
ho prostředí ÚMO III. 

Jsou připraveny projektové dokumentace na osvětlení  
přechodů pro chodce u Domova penzionu pro důchodce  
v ulici Blahoutova a v ulici Dašická u podchodu pod železnicí.  

Vzhledem k požadavkům občanů na řešení špatného stavu 
osvětlení je zahrnuto do plánu investic MO Pardubice III vybu-
dování veřejného osvětlení podél stezky pro chodce a cyklisty, 
mezi ulicemi Pod Zahradami a Hraniční.  

Během tohoto roku bude zpracována projektová dokumen-
tace pro stavební povolení na stavbu „Kanalizace Hůrka“, která 
řeší vybudování veřejné kanalizace pro cca 16 stávajících rodin-
ných domů, menší penzion a několik drobných provozoven. 

Městský obvod Pardubice III požádal v únoru tohoto roku 
odbor dopravy Magistrátu města Pardubic o zařazení násle-
dujících položek do investic v oblasti dopravy: prodloužení 
veřejného osvětlení na silnici I. třídy směrem na Sezemice  
od zastávky MHD „Dubina centrum“ po restauraci Signál, osvět-
lení přechodu pro chodce na této silnici ze zastávky „Dubina 
centrum“ (zastávka autobusu č. 9, 19 a linkových autobusů) 
směrem k Pergole, opravu nevyhovujícího zálivu autobusové 
zastávky MHD „Dubina sever“ proti točně autobusu č. 9 na Hůr-
kách a vybudování krytého přístřešku na zastávce MHD v ulici 
Na Drážce směrem z centra města. 

Dle přání občanů jsme připravili technické podklady  
k vybudování chodníku ze zámkové dlažby u zastávky MHD 
„Blahoutova“ ve směru do centra města. Na tento chodník netr-
pělivě čekají zejména obyvatelé z objektu Domova penzionu 
pro důchodce v ulici Blahoutova, kteří se nemohou v současné 
době bezpečně dostat na zastávku MHD, jelikož zde není řešen 
bezbariérový přístup. 

Na sídlišti Dubina bude letos zahájena dostavba obvodové 
místní komunikace. Předpokládané náklady na tuto akci činí  
33 mil. Kč. Akce bude probíhat bez etapovitosti.

V ulici L. Matury byly letos již zahájeny dvě části z projektu 
Regenerace panelového sídliště Dubina, jedná se o akci v ulici 
L. Matury (plochy před BD čp. 852, plochy za BD čp. 853 – 856, 
plochy okolo výměníku čp. 873 až po výměník za čp. 866). Bude 
rozšířena a opravena stávající komunikace, rozšířena parkovací 
místa, stavba nových chodníků vč. ozelenění a sadových úprav. 
Dále byla započata stavba  parkoviště severně od domu čp.  
853 – 856 v ulici L. Matury. Celkové předpokládané náklady  
na tyto akce jsou přes 15 mil. Kč.

Celkový objem předpokládaných investic na území Měst-
ského obvodu Pardubice III překročí v roce 2006 55 mil. Kč.

Všem občanům děkuji za připomínky a podněty a přeji Vám 
hodně jarního sluníčka.

Slovo StaroSty 

Mgr. Vítězslav Štěpánek

Krátce z městského obvodu  
Pardubice III  

V průběhu měsíce února 2006 bylo otevřeno veřejně přístupné  
informační místo přímo v prostorách Úřadu městského obvodu Pardu-
bice III. K dispozici bude přístup na vybrané webové stránky včetně dal-
ších informačních materiálů týkajících se veřejného a společenského 
života. Souběžně bude instalováno v pořadí třetí kontaktní informační 
místo, a to v Mandysově ulici. V rekonstruované vývěsní skříňce budou 
zveřejňovány aktuální informace týkající se zejména městského obvo-
du Pardubice III.

v tomto čísle...
Rozmístění kontejnerů na separovaný sběr v roce 2006 – str. 3
 Informace k výběru místních poplatků za komunální odpad a ze psů  
v roce 2006 – str. 5
Rozpis přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2006 – str. 6
Informace o výstavbě nových bytů na Dubině – str. 6

v příštím vydání...
Parlamentní volby 2006 a jejich zajištění v rámci MO Pardubice III

•
•

•
•
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ProJEKt laBE – loUČNÁ  
Na ÚZEMÍ Mo III

Evropská komise udělila dotaci devíti projektům z oblasti 
infrastruktury, mezi nimiž byl i projekt Labe – Loučná, před-
ložený společností Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. Ten-
to projekt řeší území v aglomeracích Pardubice, Holice, Dašice  
a Lázně Bohdaneč, které se nacházejí v povodí řek Labe a Louč-
ná. Na území MO III tento projekt řeší problematiku nedosta-
tečné kapacity stávající kanalizace v prostoru sídliště Dubina. 
Jedna část kanalizace na území MO III povede ulicí Na Drážce 
(od křižovatky ulic Husova a Na Drážce) směrem k Sezemicím 
(po odbočku do obce Spojil). Druhá část je navržena od kři-
žovatky ulic Husova a Na Drážce směrem ke křižovatce ulic 
Jana Zajíce a Luďka Matury (za supermarketem Albert) a další 
část od cyklostezky podél objektu školy, dále podle oplocení 
školního hřiště a objektu penzionu v ulici Erno Košťála. V této 
oblasti se již dnes projevují provozní problémy a tento stav se 
bude dále zhoršovat s probíhající výstavbou. V současné době  
probíhá zpracování zadávací dokumentace k výběrovému říze-
ní. K zahájení samotné realizace projektu by mělo dojít v říjnu 
letošního roku.

oPrava PoZEMNÍCH KoMUNIKaCÍ  
Po ZIMNÍM oBDoBÍ

Městský obvod Pardubice III provádí správu a zajišťuje 
údržbu místních a veřejně přístupných účelových komunikací 
na svém území. Proto na začátku března byla objednána jejich 
oprava po zimním období u společnosti Služby města Pardubic 
a.s. Oprava bude provedena nejpozději do 31. 5. 2006.

Městský obvod Pardubice III nezajišťuje údržbu a opravu 
silnic I a II. třídy, na území MO III se jedná o komunikace: sil-
nice I. třídy – Na Drážce směrem na Sezemice a silnice II. třídy  
- ulice Dašická směrem na Dašice. Jejich údržbu zajišťuje Správa  
a údržba silnic Pardubického kraje.

Změny v úředních hodinách  Úřadu Mo Pardubice III

Počínaje středou 1. 2. 2006 došlo po prodloužení úředních hodin v pondělí do 18 hodin, které bylo zavedeno již v říjnu 2005, 
k další úpravě úředních hodin pro veřejnost, a to sjednocením úředních hodin pokladny a ověřování s ostatními agendami úřadu. 

V této souvislosti je třeba se zmínit o dvou věcech. Předně je to záležitost zmíněného prodloužení úředních hodin v úředním 
dnu pondělí. Opatření bylo učiněno na základě požadavků občanů městského obvodu. Dosavadní zhruba čtyřměsíční zkuše-
nost ukazuje, že hodinové prodloužení do 18 hodin je prozatím využíváno ze strany veřejnosti v minimální míře. Proto se 
nevylučuje, pokud nedojde v několika dalších měsících k větší návštěvnosti ze strany veřejnosti v uvedeném čase, že se 
úřední hodiny v pondělí vrátí zpět ke svému původnímu standardu do 17 hodin.

Druhou a dost podstatnou záležitostí je definování pojmu úřední hodina.  Zásada je taková, že každý pracovní den má zároveň 
i úřední hodiny vyhrazené veřejnosti. Otázkou je dostupnost konkrétního úředníka jako osoby pro občana a jeho záležitosti. V tzv. 
úředních dnech (pondělí a středa) je tento problém až na drobné výjimky v zásadě ošetřen. Jiná situace nastává v případě ostatních 
dnů v běžném pracovním týdnu (úterý, čtvrtek a pátek), kdy si některé útvary musí plnit svoji funkci, která vyplývá z jejich pově-
ření výkonu státní správy v přenesené působnosti. Týká se to zejména stavebního úřadu a odboru dopravy a životního prostředí, 
v menší míře potom i úseku sociálních věcí. Nedílnou součást jejich výkonů tvoří externí činnost v podobě místních a územních 
šetření, kolaudací a dalších činností konaných mimo prostory úřadu v rámci celého městského obvodu. V daném případě se obča-
nům doporučuje dohodnout případnou návštěvu s konkrétní úřední osobou telefonicky předem a tím předejít zcela zbytečným 
nedorozuměním. Na jiném místě tohoto vydání jsou uvedena pro tento případ telefonní čísla na příslušná pracoviště.

vIDa informační centrum  
pro problematiku duševního zdraví  

a nemoci

VIDA – Informační centra vznikla před třemi léty a v sou-
časné době působí v 7 městech České republiky. Poradenství 
provádějí vyškolení pracovníci, kteří pomáhají lidem především 
formou předávání vlastních zkušeností, které získali a prožili při 
léčbě duševního onemocnění.

Nabízíme informace a pomoc všem těm, kteří mají starost  
o své duševní zdraví, uživatelům psychiatrických služeb, příbuz-
ným a široké veřejnosti.

Jedná se především o následující informace:
➔ kde hledat pomoc v krizi
➔ o zdravotních a sociálních službách pro duševně  

 nemocné, nebo jejich okolí
➔ kontakty na odborníky a neziskové organizace 
 zabývající se danou problematikou
➔ o svépomocných aktivitách
➔ o možnostech trávení volného času.

V rámci své činnosti navštěvujeme jednou za měsíc paci-
enty v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě a pravidelně 
docházíme i do Denního stacionáře Psychiatrického oddělení 
Krajské nemocnice Pardubice.

Naše služby můžete využít každou středu od 15.00 do 17.00 
hodin v prostorách Centra zdravotně postižených, Nábřeží 
Závodu Míru 1961, Pardubice nebo na telefonu 608 425 306 
v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin. Služby jsou bez-
platné a anonymní.

Podrobnější informace je možno získat na:
www.vidacentrum.cz nebo pardubice@vidacentrum.cz
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rozmístění kontejnerů na separovaný sběr v roce �006

PlaSty
DUBINA celkem 50 ks Erno Košťála čp. 987 1 DRÁŽKA celkem 12 ks

Bartoňova čp. 826 1 Jana Zajíce čp. 637 1 čp. 350 1

Bartoňova čp. 827 2 Jana Zajíce čp. 863 1 čp. 358 1

Bartoňova čp. 832 2 Jana Zajíce čp. 955 1 čp. 418 1

Bartoňova čp. 833 2 Jana Zajíce čp. 956 1 čp. 1549–1551 u kontejnerů 1

Bartoňova čp. 839 3 Jana Zajíce čp. 959 1 čp. 1535 1

Bartoňova čp. 843 1 Jana Zajíce čp. 960 1 čp. 1558 2

Blahoutova čp. 601 1 Jana Zajíce čp. 985 1 čp. 1561 1

Blahoutova čp. 621 1 Josefa Janáčka čp. 947 1 čp. 1564 1

Blahoutova čp. 643 1 Josefa Janáčka čp. 962 1 čp. 1568 2

Blahoutova x K Lesu 2 Ludmily Malé čp. 620 1 ul. Luční x ul. Dašická 1

Dublinská čp. 722 1 Ludmily Malé čp. 817 2 U Háje čp. 1504 1

Dublinská čp. 740 1 Ludmily Malé čp. 820 1 SLOVANY celkem 8 ks

Erno Košťála čp. 1000 1 Ludmily Malé čp. 821 1 Dašická čp. 1758-1759 1

Erno Košťála čp. 1009 1 Luďka Matury čp. 638 1 Dašická čp. 1767 1

Erno Košťála čp. 1015 2 Luďka Matury čp. 812 1 Mandysova x Zajíčkova 2

Erno Košťála čp. 949 1 Luďka Matury čp. 816 1 Pod Zahradami čp. 482 1

Erno Košťála čp. 957 1 Luďka Matury čp. 851 2 Skrbkova x Lesní 1

Erno Košťála čp. 966 1 Luďka Matury čp. 858 1 Spojilská před čp. 1773–79 1

Erno Košťála čp. 972 1 Luďka Matury čp. 867 1 Staročernská – MHD č. 1 1

Erno Košťála čp. 974 1 Luďka Matury čp. 629–632 1

SKlo
DUBINA celkem 32 ks Jana Zajíce čp. 637 1 čp. 345 1

Bartoňova čp. 826 1 Jana Zajíce čp. 857 1 čp. 350 1

Bartoňova čp. 827–830 1 Jana Zajíce čp. 864 1 čp. 418 1

Bartoňova čp. 832 1 Jana Zajíce čp. 867 1 čp. 1549–1551 u kontejnerů 1

Bartoňova čp. 839 1 Jana Zajíce čp. 955 1 čp. 1535 1

Bartoňova čp. 842–845 1 Jana Zajíce čp. 961 1 čp. 1558 1

Bartoňova čp. 601 1 Josefa Janáčka čp. 947 1 čp. 1561 1

Blahoutova čp. 643 1 Josefa Janáčka čp. 948 1 čp. 1564 1

Blahoutova x K Lesu 1 Josefa Janáčka čp. 959 1 čp. 1568 1

Dubinská čp.722 1 Josefa Janáčka čp. 985 1 ul. Luční x ul. Dašická 1

Erno Košťála čp. 1004 1 Ludmily Malé čp. 618 1 U Háje čp. 1504 2

Erno Košťála čp. 1009 1 Ludmily Malé čp. 821 1 SLOVANY celkem 5 ks

Erno Košťála čp. 1015 1 Luďka Matury čp. 621 1 Dašická čp. 1769 1

Erno Košťála čp. 957 1 Luďka Matury čp. 812 1 Mandysova x Zajíčkova 1

Erno Košťála čp. 972 1 Luďka Matury čp. 851 1 Skrbkova x Lesní 1

Erno Košťála čp. 977 1 Luďka Matury čp. 629–632 1 Spojilská před čp. 1773–79 1

Erno Košťála čp. 997 1 DRÁŽKA celkem 12 ks Staročernská – MHD č. 1 1

PaPÍr
DUBINA celkem 11 ks Lidmily Malé čp. 817 1 čp. 1555–1557 1

Bartoňova čp. 842–845 1 Luďka Matury čp. 816 1 čp. 1564 1

Blahoutova čp. 601–606 1 Luďka Matury čp. 633–637 1 Studánecká čp. 1568 1

Erno Košťála čp. 957–958 1 Bartoňova (za točnou č. 8) 1 U Háje čp. 1504 1

Erno Košťála čp. 1000 – 4 1 Blahoutova x K Lesu 1 SLOVANY celkem 3 ks

Jana Zajíce (před MP) 1 DRÁŽKA celkem 5 ks Dašická – zdrav. středisko 1

Jana Zajíce čp. 960 1 čp. 1549-1551 u kontejnerů 1 Spojilská čp. 1773–1779 1

Zajíčkova 1
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StavBa ProDEJNy lIDl ParDUBICE 
DUBINa

Na území Městského obvodu Pardubice III bude zahájena 
stavba Prodejny potravin LIDL  Pardubice – Dubina, při kři-
žovatce ulic Na Drážce a Husova. Prodejna LIDL je zařízením 
zabezpečující prodej zboží zejména potravinářského, drobné-
ho kusového textilu a drogistického zboží. Součástí stavby  je 
úprava místní komunikace na okružní křižovatku.

V souvislosti se zahájením stavby bylo započato dne  
15. 3. 2006 nezbytné kácení dřevin. Za pokácené stromy byla 
žadateli uložena náhradní výsadba, která bude provedena nej-
později do dvou let od zahájení stavby. 

Stížnosti občanů na hlučnost v nočních  

hodinách jsou řešeny společně  

s Městskou policií,  

s příslušnými orgány státní správy,  

s majiteli a provozovateli restauračních 

zařízení  

i s představiteli města Pardubice.

Slet Čarodějnic

 Úřad městského obvodu Pardubice III, KD Dubina a Měst-
ská policie Dubina Vás  zvou na 4  ročník Sletu čarodějnic, který 
se koná v neděli  30. dubna od 17.30 hod. na prostranství 
za ZŠ Dubina

Průvod masek: vychází v 17.30 hod. od Kulturního domu 
Dubina, pokračuje kolem zdravotního střediska, a dále ulicemi 
Rumunská, U Školy, Luční, Na Hrázi, K Lesu, Blahoutova, Barto-
ňova a končí na volné ploše za školním hřištěm

Program: vystoupení mažoretek, taneční vystoupení, 
pohádka pro děti,  soutěž o nejhezčí čarodějnici, další soutěže 
o zajímavé ceny, čarodějnická diskotéka, opékání vuřtů. K tanci 
i poslechu hraje kapela BLACK BELL – česká hudba od 60 let  
až po současnost.

✒  21. 4. 2006 v 19 hodin   
Večer s dechovkou – Rozmarýnka - Dubina

✒  18. 4. 2006 v 19,30 hodin 
Bořivoj Navrátil – Doteky hudby a poezie  
– Hronovická

✒  27. 4. 2006 v 19 hodin   
Folkový večer – Modrá  KREF + hosté – 
Hronovická 

✒  28. 4. 2006 od 19 hodin   
Návštěvní den s panem Rozpustným - Dubina 
Divadlo KATASTROFA uvádí hru Patrika Ulricha  
3 x A. P. Čechov. Tři nevšedně pojaté  
povídky ruského klasika plné humoru  
režíroval David Polách.  
Všichni jsou srdečně zváni.

✒  29. 4. 2006 od 10 hodin   
Dětský karneval - Dubina

✒  18. 5. 2006 od 19,30 hodin  
Věra Martinová - Hronovická

✒  1.6. od 10 hodin   
Dětský den, Kdo si hraje, nezlobí   
-  prostranství před ZŠ Dubina 
Zábavné dopoledne i odpoledne pro děti   
plné pohádek soutěží o spoustu  
zajímavých cen

akce Kulturního domu Dubina
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Informace k výběru místního poplatku za komunální odpad a ze psů

 Výše místního poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Pardubic na rok 2006 
byla stanovena ve výši 498 Kč dle obecně závazné vyhlášky  
č. 5/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2004. 
Tento poplatek je stanoven v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech a zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů.

 Poplatek platí fyzická osoba, která má ve městě trvalý 
pobyt. Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2006 na 
pokladnách městských úřadů, převodem na účet nebo poštovní 
poukázkou vydanou správcem poplatku. Při platbě v hotovosti 
využijte přednostně pokladnu našeho Úřadu městského obvo-
du Pardubice III a pro zjednodušení identifikace platby vezměte 
s sebou příslušnou poštovní poukázku. 

 Od poplatku jsou osvobozeny:
1)  fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily  

věku 6 let
2)  třetí a každé další nezaopatřené dítě žijící ve společné                 

domácnosti
3)  fyzické osoby, které v kalendářním roce, tj. od 1. 1. do 

31. 12. , žijí trvale v zahraničí. Tuto skutečnost je nutné 
doložit dokladem ze země pobytu, společně s českým 
překladem.

4)  fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody 
a vazby

5)  fyzické osoby žijící na základě rozhodnutí správního 
orgánu v domovech důchodců, ústavech sociální 
péče a obdobných zařízeních 

6)  Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nachá-
zející se na území města Pardubic určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena  
k trvalému pobytu Žádná fyzická osoba, a zároveň 
mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Pardubice

 Vznik nároku na osvobození je podle odst. 2) až 6) poplatník 
povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skuteč-
nost zakládající nárok na osvobození, písemnů správci poplatku 
a je nutné do stejné lhůty doložit i zánik nároku na osvobození. 
Nárok na osvobození dle odst. 4) až 6) jsou fyzické osoby povin-
ny doložit písemným potvrzením. Nárok na osvobození třetího 
a dalšího nezaopatřeného dítěte staršího 15 let dle odst. 2) jsou 
fyzické osoby povinny doložit potvrzením zařízení, kde se dítě 
připravuje na budoucí povolání. 

 Úhrada poplatku v podmínkách MO Pardubice III. 
–  poštovní poukázkou (rozesílání poukázek bude do konce 

února 2006)
 *  případné nedoručení nebo ztráta poukázky nezbavuje 

občana poplatkové povinnosti
 * zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat poukázky

–  jejich rozesílání ze strany Úřadu městského obvodu III (dále 
ÚMO III) je nadstandardní služba sloužící k připomenutí poplat-
kové povinnosti

 *  nutno připomenout, že ke splnůní poplatkové povinnosti 
není nutno čekat na obdržení poukázky

–  bankovním převodem dle dispozic na poukázce (číslo 
účtu, variabilní symbol)

–  hotovů na pokladnů ÚMO Pardubice III, Jana Zajíce 983, 
Pardubice, popřípadů na pokladnů jiného Úřadu můstské-
ho obvodu nebo Magistrátu města Pardubice

–  hromadnou platbou - nutno vyplnit formulář na pokladnů 
ÚMO Pardubice III, resp. V elektronické podobů na interne-
tové adrese města Pardubic www.mesto-pardubice.cz

–  žádosti o osvobození od platby, doložená potvrzení, hlášení  
o změnách apod. je třeba smůrovat přímo na ÚMO III.

Bližší informace o poplatku můžete získat přímo na ekono-
micko-sociálním odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III,  
Jana Zajíce 983 nebo na telefonním čísle 466 799 135 paní Ilona 
Kylarová – správa daní a poplatků

 Výše místního poplatku ze psů na rok 2006 byla stanovena 
dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2005, kterou se mění obec-
ně závazná vyhláška č. 13/2004. Tento poplatek je stanoven 
v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,  
ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má 
trvalý pobyt v územním obvodu statutárního města Pardubice,  
a to ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku je ve výši:
 a)  200 Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel má trvalé byd-

lištů v rodinných domech nebo v dvougeneračních rodin-
ných domech 300 Kč za každého dalšího psa

 b)  1 000 Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel má trvalé 
bydlištů v ostatních domech, které nemají povahu rod. 
domu 1 500 Kč za každého dalšího psa na rok

 c)  200 Kč za psa na rok, jehož držitelem je poživatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel 
sirotčího důchodu 300 Kč za každého dalšího psa na rok

Prokáže-li držitel psa jeho získání převzetím z útulku,  
na jehož náklady přispívá statutární můsto Pardubice, bude  
od poplatku osvobozen na dobu vzniku poplatkové povinnosti 
do konce následujícího roku.

Splatnost poplatku:
 Poplatek je splatný nejpozději do 15. března poplatkové-

ho období, pokud je sazba za jednoho psa méně než 400 Kč. 
V případů vyšší sazby z jednoho psa je splatnost ve čtyřech 
stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. března, 15. května,  
15. srpna a 15. listopadu poplatkového období.

 Složenky v případě poplatků ze psů nebude Úřad MO Par-
dubice III odesílat.

 Bližší informace o poplatku můžete získat přímo na ekono-
micko-sociálním odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III, 
Jana Zajíce 983 nebo na telefonním čísle 466 799 135 paní Ilona 
Kylarová – správa daní a poplatků.
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Stanoviště Den
Přistavení Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště Pondělí
Úterý 9; 12; 15*; 18*; 21; 24; 27; 30; 33; 36*; 39*;  42*; 45*; 48*; 51*

Dubina – U lesa Pondělí
Úterý

9; 11; 13; 15*; 17*; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37*; 39*; 41*; 43*; 
45*; 47*; 49*; 51*

Dubina – Erno Košťála Úterý 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50

Luční – hřiště Středa
Pátek

9; 11; 13; 15*; 17*; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39*; 41*; 43*; 
45*; 47*; 49*; 51*

Luční – stadion Pondělí
Středa

10; 12; 14; 16*; 18*; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36*; 38*; 40*; 42*; 
44*; 46*; 48*; 50*; 52

Skrbkova – Lesní Pondělí
Úterý

10; 12; 14; 16*; 18*; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36*; 38*; 40*; 42*; 
44*; 46*; 48*; 50*; 52

Staročernská – točna MHD Středa 9; 12; 15; 17; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 40; 41; 42; 45; 48; 50; 51

Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 15; 25; 38; 51

Dašická 1755 – 1769 vnitroblok Čtvrtek 14; 26; 38; 51

L. Matury 856 Středa 15; 25; 37; 51

Na Drážce u č.p. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova Středa 14; 26; 38; 51

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce �006 na území Mo III

Týdny jinak neoznačené – přistavuje se pouze v první  uvedený den na seznamu
Týdny označené )* – přistavuje se oba dva dny v týdnu uvedené na seznamu

výstavba nových bytových domů na území Mo III
Na sídlišti Dubina je plánovaná výstavba nových bytových domů „Na Babce“, která bude situována do oblouku podél navrhované místní komu-

nikace, která bude oddělovat stávající zástavbu rodinných domů od navrhovaných bytových domů. 
 Bytové domy jsou řešeny ve dvou variantách – jižní a severní jsou menší po 14 bytových jednotkách, prostřední dva domy jsou po půdorysně 

větší po 20 bytových jednotkách. Velikostní rozložení bytů je od 1+kk až po 4+kk. 
 Projektová dokumentace je k nahlédnutí na  odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III

vybraná kontaktní telefonní čísla Úřadu městského obvodu Pardubice III
Mgr. Štěpánek starosta MO 466 799 130 p. Šlégrová pokladna 466 799 137

p. Hanuš tajemník ÚMO 466 799 132 Ing. Šoltová úsek sociální dávek 466 799 139

p. Gadlenová sekretariát starosty 466 799 131 p. Truhlářová úsek sociálních dávek 466 799 140

p. Srkalová přestupky, stížnosti 466 799 133 p. Pětioká úsek životního prostředí         
vedoucí odboru 466 799 144

p. Chuchlíková Stavební úřad – vedoucí 466 799 142 Ing. Lyčková úsek dopravy 466 799 143

Ing. Váňová Ekonomický a sociální 
odbor – vedoucí 466 799 134 Ing. Kovářová úsek investic a rozvoje 

obvodu 466 799 141
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ZPRAVODAJ
vydává Úřad MO Pardubice IIIčerven 2006 číslo 2/2006

začalo nejkrásnější období v roce, čekají nás a naše děti 
letní prázdniny, doba dovolených, odpočinku a sluníčka. 
Doufám, že všichni jste s prvními teplými slunečními paprs-
ky načerpali dostatek energie pro zvládnutí shonu každo-
denního života. Přeji si, aby nás toto období počastovalo 
skutečně teplým počasím, což je vítané i pro plánované kul-
turní akce. V neděli 30. dubna  se uskutečnil 4. ročník sletu 
čarodějnic na Dubině. I přes nepřízeň počasí se akce velmi 
vydařila. Průvod masek vyšel od Kulturního domu, pokračo-
val směrem k zdravotnímu středisku, a skončil svou pouť na 
volné ploše za hřištěm, kde byla upálena hadrová čaroděj-
nice. Hlavní program se konal v centrální části, byla zvolena 
nejkrásnější čarodějnice a nejkrás-
nější čaroděj. Byly připraveny hry 
pro děti, vystoupení taneční skupiny 
atd. Poté už na podium nastoupila 
hudební skupina Bleck Bell. Všude 
okolo ochozu se tancovalo a zpíva-
lo až do pozdních hodin, točilo se 
výborné pivo, opékaly buřty. 

Měsíc červen zahájí DĚTSKÝ DEN 
aneb  “ Kdo si hraje nezlobí ”. Děti i 
jejich rodiče jsou zváni na zábavné 
odpoledne plné soutěží a pohádek. 
Další kulturní akci STUDÁNECKÉ 
POSVÍCENÍ pro Vás připravujeme 
na neděli 2. září od 14 hodin, kdy se 
takto společně rozloučíme s odcházejícím létem a prázdni-
nami. Pro děti připravujeme průvod masek, pohádky, kulič-
kiádu. V rámci akce proběhne tzv. Pardubická Voříškiáda, 
přehlídka pejsků bez průkazu původu - voříšků, kříženců. 
Mimo jiné bude zvolen „pejsek Šikula“, „Nejposlušnější pej-
sek“ atd. 

Toto úvodní slovo píši s pocitem, že se toho v poslední 
době stalo mnoho významného. V našem obvodě se letos 
hodně buduje, rekonstruuje a staví. Jedním z řešených pro-
blémů je nedostatek parkovacích míst, který s sebou tato 
uspěchaná doba přináší. Sídliště byla budována v dobách, 
kdy zdaleka ne každá rodina vlastnila automobil. Dnes 
je tomu naopak, rodiny vlastní nejen jedno ale i více aut. 
V minulém Zpravodaji jsem se zmínil o zahájených investič-
ních akcích v ulici Luďka Matury, jejichž cílem je mimo jiné 
právě rozšíření parkovacích míst. Touto cestou bych Vám 
chtěl poděkovat za trpělivost. Rád bych se Vám také omlu-

vil za problémy, bez kterých se tyto přestavby neobejdou 
a zároveň Vás poprosil, abyste v případě potřeby využívali 
veřejná parkoviště u hypermarketů Albert a Penny  Market, 
i když vím, že mnohým z Vás toto řešení přinese komplikace. 
Myslím si, že po ukončení těchto investic budeme všichni 
spokojenější.

Každý z nás má samozřejmě pocit, že jeho problém 
je největší, že ulice, ve které bydlí je v nejhorším stavu, že  
u jeho domu chybí dostatek zeleně atd. Rád bych samozřej-
mě, abyste byli spokojeni všichni, ale to bohužel není možné 
ihned. Je třeba brát v úvahu schválený časový plán, priority  
a v neposlední řadě také stálý problém nedostatku financí.

Na druhé straně naším cílem 
nejsou jen opravy tzv. zpevněných 
ploch – parkovišť, komunikací  
a chodníků, ale také údržba a rozvoj 
městské zeleně, podpora vytváře-
ní a rekonstrukce odpočinkových  
i herních zón. Chtěl bych, aby zele-
ně, stromů, keřů v našem obvodu 
přibývalo, a proto se touto otázkou 
neustále zabýváme. Tento problém 
není ovšem jednoduché skloubit 
s již popsaných řešením nedostat-
ku parkovacích ploch. Uvedu tedy 
několik příkladů našeho snažení. Byl 
zpracován projekt, který se zabývá 

rozšířením a opravou stávajícího hřiště, výsadbou stromů  
a keřů, vybudováním odpočinkové zóny s lavičkami v ulici  
L. Matury u čp. 860 – 864. Nyní také necháváme od odborní-
ků zpracovat studii, která řeší sadové úpravy (výsadba keřů, 
stromů, popř. instalace laviček atd) na louce za restaurací  
„U Maxe“, dále u čp. 1555 - 1571 v ulici Na Drážce. Jako 
každoročně se nám o zahradnické práce na našem obvo-
dě stará profesionální firma. Děkuji občanům za podněty 
týkající se právě zmíněných prací, ke kterým samozřejmě 
přihlížíme při sestavování jejich harmonogramu. 

Po období začátků a zpracovávání koncepcí a plánů se 
nyní začínají opravy na našem obvodě rozjíždět.  Na závěr mi 
dovolte , abych Vám znovu poděkoval za Vaši spolupráci,  za 
slova chvály, podnětů i kritických připomínek. Jsem rád, že 
Vám prostředí našeho městského obvodu není lhostejné.

Slovo StaroSty 

Statutární město Pardubice MO Pardubice III
vyhlašuje termín 28. a 29. řádného 

jednání ZaStUPItElStva
Městskéh obvodu Pardubice III

ve čtvrtek 22. 6. a 21. 9. 2006 od 17:00
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III.

J E D N Á N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  J E  V E Ř E J N É .

v tomto čísle...
Úprava úředních hodin MO Pardubice III
Parlamentní volby 2006 a jejich zajištění v rámci MO Pardubice III
Oprava centrálních částí Dubina a Galanta
Lesní dětské hřiště

v příštím vydání...
zhodnocení činnosti samosprávy MO III 
výhled do dalšího období 
podzimní komunální volby 2006 

•
•
•
•

•
•
•

Mgr. Vítězslav Štěpánek

Vážení spoluobčané,
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Úprava úředních hodin 
Počínaje měsícem říjnem 2005 byla v rámci úředních hodin Úřadu MO Pardubice III prodloužena doba úředních hodin v pondělí do 18 hodin. 

Cílem tohoto opatření bylo vyjít vstříc té části veřejnosti, která nemá možnost vybavit si své osobní záležitosti na Úřadě MO Pardubice III do obvyk-
lých 17 hodin. Zkušenosti uplynulých sedmi měsíců bohužel ukazují, že toto prodloužení úřední doby bylo využíváno naprosto v minimální míře  
a proto počínaje dnem 2.5.2006 se upravují úřední hodiny Úřadu městského obvodu Pardubice III pro veřejnost následovně:

den od do od do

pondělí 8:00 12:00 13:00 17:00 úřední den

úterý 8:00 12:00 13:00 15:30

středa 8:00 12:00 13:00 17:00 úřední den

čtvrtek 8:00 12:00 13:00 15:30

pátek 8:00 12:00 13:00 14:00

V této souvislosti je na tomto místě opětovně zmínit doporučení, že v tzv. mimoúředních dnech je výhodnější si domluvit zejména na těch 
úsecích úřadu, kde musí pracovníci plnit i úkoly související s jejich výkonem činnosti mimo budovu úřadu (zejména odbor dopravy a životního 
prostředí, resp. stavební úřad) případnou návštěvu u konkrétní osoby předběžně například telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. 
Vyloučí se tímto mnohdy zbytečná cesta občana na úřad a navíc je dána i příslušnému referentovi příležitost se na účel návštěvy lépe připravit.

Kontaktní telefonní čísla Úřadu městského obvodu Pardubice III

Mgr. Vítězslav Štěpánek starosta MO 466 799 130

Miroslav Hanuš tajemník ÚMO 466 799 132

Petra Gadlenová sekretariát starosty 466 799 131

Monika Srkalová přestupky, stížnosti 466 799 133

Andrea Kloučková ověřování, rejstříky trestů, podatelna 466 799 149

Alena Chuchlíková stavební úřad - vedoucí 466 799 142

Lenka Hlaváčková stavební úřad - technik 466 799 145

Ing. Květoslava Váňová ekonomický a sociální odbor - vedoucí 466 799 134

Jana Šlégrová pokladna 466 799 137

Ilona Kylarová poplatky za psy, odpady 466 799 135

Ing. Lucie Šoltová úsek sociálních dávek 466 799 139

Markéta Truhlářová úsek sociálních dávek 466 799 140

Simona Hynková úsek sociálních dávek 466 799 138

Miluše Pětioká úsek životního prostředí - vedoucí odboru 466 799 144

Ing. Eva Lyčková úsek dopravy 466 799 143

Ing. Kateřina Kovářová úsek investic a rozvoje obvodu 466 799 141

lavičky na území Městského obvodu III

Jelikož nedílnou součástí každého sídliště jsou lavičky, plánujeme 
letos rozsáhlou akci „Oprava laviček a osazení nových na celém území 
Městského obvodu Pardubice III“. V roce 2005 bylo opraveno celkem 46 
kusů laviček, 24 kusů bylo odstraněno a osazeno 15 kusů nových. 

Letos bylo provedeno odborné posouzení všech laviček na celém 
území Městského obvodu Pardubice III, na jehož základě a dle podnětů 
občanů byl zpracován plán celé akce. Část laviček bude odstraněna, část 
opravena a natřena. Nových laviček bude osazeno celkem 22 kusů.

Úpravy odpočinkové zóny ve  
vnitrobloku ulic U Háje a Na Drážce

V současné době zpracováváme podklady úprav odpočinkové 
zóny ve vnitrobloku ulic U Háje a Na Drážce.  

Součástí této akce budou opravy dětských hřišť, chodníku, osazení 
nových laviček a sadové úpravy. Své podněty, nápady a názory k tomu-
to tématu můžete sdělit na odboru dopravy a životního prostředí. 
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 volBy Do PoSlaNECKÉ SNĚMovNy ParlaMENtU ČESKÉ rEPUBlIKy
�. – �. června �006

Poprvé v krátkodobé historii městského obvodu Pardubice III jsou ze strany tohoto obvodu zajišťovány volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky, které proběhnou na jeho území celkem v 15 volebních místnostech ve třech objektech základních škol (rozdělení volebních 

místností v tabulkách na konci článku). K volebním urnám bude pozváno v rámci našeho obvodu zhruba 13,5 tisíce oprávněných voličů, a právě oni 

budou rozhodovat o kandidátech zastoupených v 16 politických stranách, 2 politických hnutích a 1 koalici registrovaných Krajským úřadem pro 

Pardubický kraj o přízeň voličů ve dnech 2.6.2006 a 3.6.2006. První den voleb se volební místnosti otevírají ve 14:00 a uzavírají ve 22:00 hodin, 

druhý den voleb se otevírají v 8:00 a zavírají ve 14:00 hodin. Tolik strohý přehled základních údajů a čísel souvisejících s volbami do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky.  

 V následujících řádcích se pokusíme poskytnout několik obecných informací, které zcela určitě nebudou součástí oficiálního letáku, který volič 

obdrží zároveň s hlasovacími lístky, ale které považujeme za potřebné sdělit dříve, než vstoupíte v pátek 2.6.2006 nebo v sobotu 3.6.2006 do voleb-

ních místností, kde budete svobodně rozhodovat o tom, komu bude z vaší strany dána důvěra pro nadcházející čtyři roky.  

Snahou našeho úřadu je včasné doručení hlasovacích lístků do vašich rukou.  Vše je samozřejmě odvislé od termínu dodání hlasovacích lístků 

k vlastní kompletaci do odesílacích obálek. Z naší strany jsme připraveni ve spolupráci s Českou poštou, a.s., na distribuci v takovém termínu, který 

by zajistil každému z oprávněných voličů  dostatek času na seznámení se s jednotlivými kandidujícími subjekty i jednotlivými kandidáty.

S tím bezprostředně souvisí i další informace. Může se stát, že obálka s hlasovacími lístky nedojde do rukou oprávněného voliče z různých příčin 

vůbec. Věřme, že těchto případů bude opravdu minimum. I za této situace je možné do volební místnosti za účelem uplatnění svého nezadatelné-

ho práva oprávněného voliče jít a voleb se aktivně zúčastnit. Hlasovací lístky budou pro tyto případy k dispozici v omezeném množství přímo ve 

volebních místnostech. 

Z našeho pohledu mimořádně potřebnou informací je postup při zabezpečení práva volit u těch spoluobčanů, u kterých zejména zdravotní 

problémy, případně stáří vylučuje návštěvu volební místnosti. V daném případě je třeba požadavek na zajištění průběhu vlastního volebního aktu 

mimo volební místnost uplatnit přímo přes kontaktní adresy uvedené v závěru tohoto článku a tito pracovníci již zajistí návštěvu členů okrskové 

volební komise přímo v místě bydliště nebo pobytu občana formou přenosné volební urny. V této souvislosti je třeba sdělit jméno a příjmení opráv-

něného voliče, volební okrsek, ve kterém by měl dotyčný volit a místo, popřípadě čas, kdy by se měla návštěva uskutečnit. O dalším postupu potom 

rozhodne předseda příslušné okrskové volební komise, do jejíž působnosti dotyčný občan jako oprávněný volič přísluší.

V době, kdy by se mělo toto číslo Zpravodaje dostat reálně do vašich rukou, může být pro některé z vás i aktuální informace o možnosti volit 

z různých osobních příčin a důvodů mimo svůj volební okrsek na tzv. volební průkaz. Lhůta pro doručení písemného podání žádosti o vydání volič-

ského průkazu s ověřeným podpisem voliče končí pátkem 26.5.2006. Konečnou lhůtou pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 

termín středa 31.5.2006 do 16:00 hod. 

Úřad městského obvodu Pardubice III má v současné době celkem 4 kontaktní informační místa v rámci obvodu, kde jsou od května 2006 zve-

řejňovány aktuální informace vztahující se k této celospolečenské události. Je to především úřední deska Úřadu MO Pardubice III přímo na úřadě 

včetně webových stránek na adrese: www.mmp.cz/spravamesta/mestskeobvody/obvod3/mo3info/ a dále kontaktní veřejná místa v podobě 

vývěsních skříněk umístěných u hlavního vchodu nákupního střediska Galanta, na objektu restaurace Lípa na Dašické a konečně v ulici Mandysově 

ve Studánce.

škola ZŠ Spořilov ZŠ Spořilov ZŠ Studánka ZŠ Studánka ZŠ Studánka ZŠ Studánka ZŠ Studánka

volební okrsek 23 25 24 26 46 47 48

učebna  
- číslo dveří

83 84 68 69 57 58 59

umístění 1.poschodí 1.poschodí
první pavilon 
z Luční ulice

první pavilon 
z Luční ulice

první pavilon 
z Luční ulice

první pavilon 
z Luční ulice

první pavilon 
z Luční ulice

škola ZŠ Dubina ZŠ Dubina ZŠ Dubina ZŠ Dubina ZŠ Dubina ZŠ Dubina ZŠ Dubina ZŠ Dubina

volební  
okrsek

49 55 56 50 51 52 53 54

učebna  
- číslo dveří

21 20 19 41 40 39 38 37

umístění přízemí přízemí přízemí 1.poschodí 1.poschodí 1.poschodí 1.poschodí 1.poschodí

Případné další informace Vám poskytnou níže uvedení pracovníci úřadu :

Miroslav Hanuš, tajemník ÚMO Pardubice III, telefon 466 799 132, email : miroslav.hanus@umo3.mmp.cz

Petra Gadlenová, sekretariát starosty MO Pardubice III, telefon 466 799 131, email : petra.gadlenova@umo3.mmp.cz

Andrea Kloučková, podatelna ÚMO III, telefon 466 799 149, email: andrea.klouckova@umo3.mmp.cz 
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 V neděli 30. dubna  se uskutečnil 4. ročník sletu čarodějnic na 
Dubině. Hlavními pořadateli byly Úřad městského obvodu Pardubice 
III. a Kulturní dům Dubina. 

I přes nepřízeň počasí se akce velmi vydařila.
V 17,30 vyšel průvod masek od Kulturního domu a pokračoval 

směrem k zdravotnímu středisku, ulicemi Rumunská, U Školy, Luční, Na 
Hrázi, K Lesu, Blahoutova, Bartoňova a skončil svou pouť na volné ploše 
za hřištěm, kde byla upálena hadrová čarodějnice. Nad průvodem pře-
vzala patronát Městská policie Dubina.

Hlavní program se konal v centrální části, byla zvolena nejkrásnější 
čarodějnice a nejkrásnější čaroděj. Byly připraveny hry pro děti, vystou-
pení taneční skupiny atd. Poté už na podium nastoupila hudební skupi-
na Bleck Bell. Všude okolo ochozu se tancovalo a zpívalo až do ranních 
hodin, točilo se výborné pivo, opékaly buřty. 

Další kulturní akci STUDÁNECKÉ POSVÍCENÍ pro Vás připravu-
jeme na neděli 2. září od 14h, kdy se takto společně rozloučíme 
s odcházejícím létem a prázdninami. 

DĚTSKÝ DEN aneb  „Kdo si hraje nezlobí” 
  Zábavné dětské odpoledne pro děti a jejich rodiče. Vystoupení 

tanečních souborů,  
pohádky pro děti, soutěže o zajímavé ceny – hod na šaška, opičí 
překážková dráha, skok v pytlích, chůze na chůdách, volnočasové 
aktivity – sdružení ALTUS. V ostatních prostorách nebudou  
chybět koně, ovečky a další drobná zvířata.  
Na pódiu vystoupí: děti ze Základní školy Studánka,  
Základní škola Dubina, Základní škola a praktická škola Klášterní, 
Klub hurá Kamarád a Mateřské školky Erno Košťála. 
Tuto akci podporují: Úřad městského obvodu Pardubice III,  
Statutární město Pardubice 
čtvrtek 1. června  od 10 hodin 
prostranství před Základní školou Dubina

STUDÁNECKÉ POSVÍCENÍ 
 průvod  masek, pohádky pro děti, kuličkiáda 
 vystoupení tance se psem, country kapela 
 ,,Pardubická  voříškiáda“ 
 2. září  od 14 hodin, prostranství za ZŠ  Dubina

PARDUBICKÁ VOŘÍŠKIÁDA 
 přehlídka voříšků, kříženců a psů  bez PP 
  přijďte si zasoutěžit, pobavit se  a užít si hezký den  

se svým psím kamarádem 
soutěže: 
pejsek šikula, nejposlušnější pejsek, skok do výšky a dálky, ukázky 
tance se psem, poslušnost 
psí olympiáda: 
Speciální soutěžní kategorie: DÍTĚ A PES  
(věk psovoda maximálně 10 let)  
2. září od 14 hodin, prostranství za ZŠ Dubina







Kulturní akce

Slet Čarodějnic se letos opravdu vydařil

Zápis do kurzů od května 2006 – OMEZENÝ POČET MÍST

 Rehabilitační cvičení – zdravotní cviky zaměřené k odstranění 
svalové nerovnováhy

 Kondiční zdravotní cvičení – kombinované cvičení obsahující  
kalanetiku, strečink, zdravotní cviky, fr. Kondiční gymnastiku, rela-
xační a dechová cvičení… 

Rehabilitační cvičení s fitt baly
 FIT studio s Irčou – Aerobic, P – CLASS, stepy, Fit balls, kondiční 
cvičení …. 

 JÓGA – nabízí  zlepšení tělesné i psychické kondice, postupné 
zvládnutí stresu napětí i únavy

 Pohybová výchova pro předškolní děti od 3 – 7 let – vhodné pro 
děti s vadným držením těla apod., cvičení je zaměřeno na  
všestranné rozvíjení základních pohybových vlastností a dovedností. 
Obsahuje tyto okruhy: taneční a hudebně pohybová výchova, zdra-
votní cviky, akrobatická cvičení, chůze, lezení, házení, běh, skok… 

 Cvičení rodičů s dětmi  pro děti od 1,5 do 3 let – Cvičení probíhá 
formou her , písniček, říkadel, s využitím cvičebního náčiní (balóny, 
obruče, kroužky, švihadla, molitany, lavičky, bedny…)

 Taneční průprava – pro děvčata i chlapce ve věku od 6 do 10 let  
se zájmem o tanec

 Taneční přípravka ARCO – pro zájemce od 8 let, prvky gymnastiky, 
akrobacie, muzikálové, moderní a výrazové tance pro děti a mládež

Baletní přípravka – pro děti od 6 let

JAZYKOVÉ KURZY DUBINA
Angličtina – pro začátečníky i pokročilé

Němčina – pro začátečníky a pokročilé

Ruština – pro začátečníky a pokročilé

Španělšina  - pro začátečníky a pokročilé 

HUDEBNÍ KURZY
Výuka hry na flétnu, kytaru a klavír – pro začátečníky i pokročilé

Pro děti připravujeme vánoční besídky

Kurzy šití – pro úplné začátečnice i pokročilé 

NOVINKA 
od září 2006 otevíráme tyto kurzy i v KD Hronovická:

Kurz  jógy
Rehabilitační a kondiční cvičení







































Kurzy Kulturního domu Dubina

Informační centrum o bydlení v Pardubicích

V rámci projektu Zlepšování kvality života obyvatel na českých síd-
lištích uvažujeme o vytvoření informačního a podpůrného centra, které 
by pomáhalo především samosprávám bytových družstev a společen-
ství vlastníků při regeneracích, opravách a údržbě bytových domů. Nyní 
je vytvořena pracovní skupina, která diskutuje nad možnou budoucí 
podobou centra. Pokud máte zájem dozvědět se více, kontaktujte  
sl. Sychrovou z občanského sdružení Agora Central Europe na telefonu 
737 915 950 či e-mailem na adrese: radka.sychrova@agora-ce.cz 

Pro občany, kteří by nás chtěli v našem úsilí podpořit, jsme zřídili 
diskusní fórům na www.agora-ce.cz. Tato diskuse by nám měla ukázat, 
zda je o výše zmíněné centrum opravdu zájem.

Předem děkujeme za spolupráci
Tým projektu Zlepšování kvality života na českých sídlištích.
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Letošní náročná zima s sebou přinesla řadu problémů. Kanalizace 
mnohdy nestačila pohltit velké množství vody z tajícího sněhu. Velmi 
kritický stav byl podél obchůdků tzv. „domečků“ v centrální části Dubi-
na. Proto jsme se v letošním roce rozhodli opravit tuto část centra síd-
liště Dubina. Bude vybudován odvodňovací řád podél těchto objektů 
včetně zapojovacích kanalizačních trubek, které byly rovněž v alarmu-
jícím stavu. Zároveň bude provedena stavba nového chodníku ze zám-
kové dlažby před těmito obchody a rozšířeny zelené plochy. Tyto akce 
budou probíhat současně, abychom co nejméně zatěžovali občany, 
kteří tudy procházejí. Na podzim loňského roku byl vybudován nový 
chodník u obchodního centra Galanta od zastávky MHD k restauraci, 
letos v dubnu byla dokončena výstavba druhého chodníku od parko-
viště k prodejně drogerie. V opravách v této části budeme letos i nadále 
pokračovat. Budou vybudovány nové chodníky z šedé zámkové dlažby 
podél místní komunikace v ul. Studánecká a podél obslužné komunika-
ce Na Drážce. Pokud máte zájem se seznámit s podklady pro tyto akce, 
můžete tak učinit na odboru dopravy a životního prostředí.

oprava centrálních částí Dubina a Galanta

ZŠ Studánka

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o záměru vyřešit 

nebezpečnou situaci u Základní školy Studánka, v ulici Luční. U školy 

nyní chybí přístupový chodník a žáci jsou nuceni využívat místní komu-

nikaci při cestě do školy a zpět.

Nyní čekáme na stavební povolení, s realizací této akce začneme 

letos v létě, kdy pohyb osob kolem školy bude minimální. Bude vybu-

dován chodník o šířce 1,5 m ze zámkové dlažby. K němu bude přiléhat 

14 šikmých parkovacích stání, z toho jedno pro invalidy. Kvůli odvod-

nění parkové plochy je nutné instalovat novou sorpční vpusť. Kolem 

nového chodníku budou vysázeny čtyři nové stromy.

Celkové náklady na realizace této akce jsou vyčísleny na 1,7 mil. Kč 

a náklady na přípravu (pořízení projektové dokumentace) na 40 tis. Kč.

Denní centrum Most do života

V ulici Erno Košťála, v budově Penzionu pro seniory je již více než 
rok otevřené Denní centrum Most do života pro dospělé občany s men-
tálním postižením. Zřizovatelem tohoto nestátního zařízení sociálních 
služeb je stejnojmenné občanské sdružení. 

Denní centrum Most do života je zařízení  rodinného typu a kon-
cipované jako tréninková domácnost. Hlavním principem Denního 
centra Most do života je maximální využití daných schopností svých 
klientů a skutečná integrace do většinové společnosti. Kapacita Denní-
ho centra je 8 klientů s mentálním postižením (zatím bez závažnějšího 
tělesného postižení). Kromě denních služeb rozšiřuje Denní centrum 
od 1.6.2006 svoji nabídku o odpolední zájmové aktivity  pro širší okruh 
našich spoluobčanů s mentálním postižením. 

Kontakt na Denní centrum Most do života: mobil: 732 20 99 83  
nebo 731 78 83 18

lesní dětské hřiště

Neustále se setkáváme s problémem ubývání zeleně ve městech. 

Význam zeleně je pro člověka nepostradatelný, má vliv na jeho pocit 

pohody, výkonnost i duševní zdraví. V roce 2003 byla Ing. Kulhánkovou 

zpracována koncepce úprav místního lesa na lesopark. Projekt Lesopark 

Dubina řeší stanovení ideové náplně lesoparku – rekreační trasy, umís-

tění aktivit pro různé věkové kategorie a lesního mobiliáře. Lesopark 

Dubina má vzhledem ke své poloze mimořádný rekreační i ekologický 

význam pro občany všech věkových kategorií, neboť se nachází v těs-

né blízkosti sídliště a tím nabízí jeho obyvatelům aktivní využití volné-

ho času s možností pobytu v přírodě uprostřed průmyslového města. 

Vzhledem k finančním možnostem byla v předchozích letech řešena 

pouze část tohoto projektu, a to výroba a osazení lesního mobiliáře 

– laviček, stolů a odpadkových košů.

V projektu byla řešena i výstavba dětských hřiště, neboť lesopark 

není zamýšlen jen jako prostor k vycházkám, ale i pro tento druh využi-

tí. Hřiště se nacházejí u nejfrekventovanějších vstupů do lesa. V letoš-

ním roce jsem se rozhodli realizovat jedno z těchto hřišť při vstupu  

z Bartoňovy ulice po betonovém mostku. Budou zde umístěny nové 

herní prvky – kolotoč, skluzavka s nerezovým kluzákem, pružinová hou-

pačka a šestihran s ocelovou sítí. Tato akce bude dokončena opět do 

poloviny července.
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Jedním z dětských hřišť, kterým chceme letos věnovat pozornost, 
je dětské hřiště v ulici Spojilská. Toto hřiště nevyhovuje z hlediska bez-
pečnosti. Vzhledem k jeho rozloze a rozmanitosti se jedná o náročnou 
investici. Celkové náklady na tuto akci jsou vyčísleny na 350 tis.

Do hřiště se nyní vstupuje sotva existující brankou, proto je nut-
né ji vyrobit novou spolu s navazujícím pletivem. Dětské hřiště bude 
rozděleno na jednotlivé úseky. U vstupu bude sportovní plocha, kte-
rá bude využita pro minikopanou a hokejbal. Bude opraven stůl na 
stolní tenis.Tuto plochu bude oddělovat zástěna s ocelovými sloupky 
od části pro menší děti. Zde budou osazeny překlápěcí houpačky, 
kyvadlové a pružinové herní prvky, pískoviště, opraven a přemístěn 
kolotoč. Ve třetí části pro větší děti, která bude oddělena betonovými 
záhonovými obrubníky, bude umístěna váhová houpačka a šestihran 
s ocelovou sítí.

Stávající lavičky, odpadkové koše, sezení (2x lavice se stolem) 
budou opraveny vybroušením ostrých hran, zatmelením a nátěrem. 

Dokončení této akce se předpokládá v polovině července.

rekonstrukce dětského hřiště v ulici Spojilská

V rozpočtu Městského obvodu Pardubice III jsou prostředky roz-
počtované jako fond kultury, sportu, mládeže a volného času určené 
pro poskytování dotací do této oblasti. Humanitní komise Rady MO Par-
dubice III v letošním roce již navrhla radě ke schválení rozdělení dotací 
celkem ve výši 249.500,- Kč, tyto již byly schváleny a v průběhu květ-
na i poskytnuty. Dotace jsou poskytnuty dle zásad humanitní komise  
o jejich poskytování. V letošní roce byly rozděleny do jednotlivých 
oblastí následovně:
a) tradiční sportovní akce na území MO III.     
 14.200,- Kč
b) akce předškolních zařízení     
 10.000,- Kč
c)  akce základních škol      
 22.000,- Kč
d)  věcné dary pro spolkovou činnost seniorů    
 3.000,-  Kč
e)  akce společenského charakteru ost. subjektů       
 107.800,-  Kč
f )  pořízení drobných zařízení a vybavení pro sport. a her. činnost  
 92.500,- Kč

Dohodnuto na pracovní poradě  
s Ing. Cihlem dne �7. �. �006

Úřad městského obvodu Pardubice III upozorňuje všechny 

poplatníky, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za svoz 

tuhého komunálního odpadu do termínu 30. 4. 2006, resp. místní 

poplatek ze psa do termínu 15. 3. 2006, a to v souladu s příslušnými 

obecně závaznými vyhláškami statutárního města Pardubic, aby 

tak učinili dodatečně v co v nejkratším možném termínu. Příslušný 

poplatek je možno na základě tohoto upozornění uhradit ve stanove-

né výši v úředních hodinách na pokladně Úřadu městského obvodu  

Pardubice III, Jana Zajíce 983.

V rámci programu podpory regionální infrastruktury poskytuje 
Ministerstvo financí ČR prostředky na opravu a vybudování např. silnic, 
chodníků, hracích ploch atd. Městský obvod Pardubice III připravil dva 
podklady k možnosti čerpání této finanční podpory. 

Předmětem první žádosti je jedna z nejdůležitějších komunikací na 
sídlišti, cyklistická stezka s přilehlým chodníkem, která prochází stře-
dem sídliště Dubina (vede od ulice Blahoutova k ulici Erno Košťála). Je 
hojně využívaná cyklisty, chodci i bruslaři. Plochy jsou z litého asfaltu, 
který je na více místech poškozen. Převážná část stezky je pod úrovní 
okolního terénu, proto nedochází k jejímu řádnému odvodnění. 

Jedno z nevyhovujících dětský hřišť se nachází uprostřed sídliště,  
u zastávky MHD, v ulici Blahoutova u čp. 621 – 623. Vzhledem ke své 
poloze je velmi navštěvované maminkami s malými dětmi. Naším 
záměrem je toto dětské hřiště rozšířit o herní sestavu, nové lavičky, 
chodníky a sadové úpravy (osázení stromů a keřů). 

Pokud se chcete seznámit s podklady k těmto žádostem, můžete 
tak učinit na odboru dopravy a životního prostředí.

Žádost o dotaci z programu Ministerstva financí Čr
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prázdniny pomalu končí, 
dětem brzy znovu začnou 
školní povinnosti. Začátkem 
školního roku je čeká pravi-
delný režim, na který si během 
dnů volna odvykly. Často 
pobývaly o prázdninách na 
venkově či v přírodě, kde byly  
v relativním bezpečí. Nyní 
jsou zpátky v ulicích města, 
kde je nutné, aby se pohy-

bovaly ostražitě a dávaly pozor. Z důvodu bezpečnosti jsme 
v červenci zahájili již zmiňovanou výstavbu chodníků a par-
kovacích míst v ulici Luční, před základní školou Studánka. 
Toto stavba bude dokončena do konce srpna. Do konce října 
bude také dokončeno osvětlení přechodu pro chodce před 
penzionem v Blahoutově ulici.

Zdaleka ne všichni rodiče mají možnost zajistit svým 
dětem prázdniny v přírodě, mimo rušné město. Do začátku 
prázdnin jsme dokončili výstavbu dvou dětských hřišť na 
území našeho obvodu. V ulici Spojilská, za čp. 1779 vznik-
lo největší, evropským normám vyhovující dětské hřiště na 
území MO III. Hřiště je oploceno a dostatečně vzdáleno od 
nebezpečné komunikace. Tímto Vás znovu všechny srdečně 
zvu k jeho návštěvě. Druhým hřištěm je nově vzniklé v míst-
ním Lesoparku, při vstupu z Bartoňovy ulice. Přestože se jed-
ná o dětské hřiště uprostřed města, děti mají možnost strávit 
volný čas na čerstvém vzduchu v prostředí lesa, obklopeni 
stromy.

Při realizaci úprav našeho obvodu se neustále snažíme 
o rozšiřování množství zeleně na našem území, příkladem 
mohu uvést: rozšíření zelených ploch v rámci opravy chod-
níků u obchůdků domečků v centrální části Dubina, výsadba 
nových stromů v rámci akci z programu Regenerace panelo-
vého sídliště Dubina v ulici L. Matury, rozšíření zelených ploch 
v rámci opravy chodníku za čp. 633 – 637 v ulici Jana Zajíce. 

V tomto roce budou zahájeny další akce. Jedná se o stav-
by veřejného osvětlení: osvětlení stezky v ulici Pod Zahrada-

mi – Hraniční a v ulici Věry Junkové od čp. 409 k čp. 643. Dále 
bude zahájena stavba chodníků na Drážce a sadové úpravy  
v ulici Luďka Matury u čp. 860 – 864. Letos chceme také zahá-
jit úpravu zelené plochy vedle restaurace U Maxe. Informace 
o připravovaných akcích najdete uvnitř tohoto zpravodaje. 
Letos v létě byly opraveny výtluky na cyklistické stezce pro-
cházející sídlištěm Dubina a do konce roku bude opravena 
také část cyklistické stezky v sídelní části Hůrka, nevyhovující 
povrch bude vyměněn za nový ze živice. Druhá část této cyk-
listické stezky od křižovatky ulic Na Drážce a Husova směrem 
k bývalým kasárnám bude opravena při výstavbě kruhové 
křižovatky.

Často se na mě obracíte s prosbou zajištění toho či ono-
ho problému – opravy chodníku, zajištění odvodnění terénu  
u Vašeho bytového domu, výstavbou dětského hřiště atd.

Bohužel není vše tak jednoduché, jak se na první pohled 
zdá. Samotnou realizaci předchází nejen určení priorit  
a finančních možností, ale i zvážení přání a zájmů ostat-
ních občanů, bohužel často protichůdných. Poté začíná tzv. 
předrealizační příprava, tj. zajištění projektové dokumentace 
a potřebných povolení. Nejprve je třeba získat souhlas vlastní-
ka pozemku, což nebývá problém pokud je vlastníkem město 
Pardubice. Jestliže třeba jen část pozemku je v soukromém 
vlastnictví, celý proces se velmi zpomaluje. Dále je třeba, aby 
se ke stavbě vyjádřili správci jednotlivých inženýrských sítí, 
kteří stanoví podmínky, které je nutné při realizaci dodržet. 
Poté je třeba zajistit povolení z hlediska stavebního zákona. 
Zda stavba podléhá územnímu či stavebnímu řízení nebo se 
jedná o úpravy pouze na ohlášení, určí dle zákona vždy pří-
slušný stavební úřad. Po případném zajištění územního roz-
hodnutí, je třeba zahájit stavební řízení. Teprve až stavební 
povolení nabude právní moci, je možné stavbu zahájit. 

Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné babí léto, ještě 
hodně teplých podzimních dnů. Přeji Vám také mnoho úspě-
chů jak v pracovním tak i v osobním životě.

Slovo StaroSty 

v tomto čísle...
Stavební povolení a ohlášení
Plnění koncepce Městského obvodu Pardubice III
Slosovatelná pozvánka na Studánecké posvícení
Sadové úpravy, oprany chodníků a dětského hřiště

v příštím vydání...
Složení nových statutárních orgánů MO III. 
Obecní rozhlas na území MO Pardubice III.  

•
•
•
•

•
•

Vážení spoluobčané,

Mgr. Vítězslav Štěpánek

Statutární město Pardubice MO Pardubice III
vyhlašuje termín  

29. řádného jednání
ZASTUPITELSTVA

Městského obvodu  Pardubice III,

ve čtvrtek 21. 9. 2006 od 17:00
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA JE VEŘEJNÉ.
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UPoZorNĚNÍ 

V průběhu měsíce července, srpna, září a října roku 2006 probíhá obesílání daňových dlužníků, kteří si včas nesplnili svoji 
poplatkovou povinnost k zaplacení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, platebními výměry spolu s jejich navýšením o 50% výše poplatku za předcházející roky a výzvy 
k zaplacení za letošní poplatek, který byl splatný ke dni 30. 4. 2006 a pro letošní rok je stanoven ve výši 498,-Kč. Upozorňujeme, 
že Úřad městského obvodu Pardubice III, jako správce poplatku v případě, že nebude na výzvy k zaplacení reagováno, použije 
všech dostupných prostředků daných zákonem. Podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,  ve znění pozdějších 
předpisů, může obec včas nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek. Poté přijde na řadu další řízení s daňovou exekucí 
podle zákona 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tato exekuce může probíhat srážkou ze 
mzdy, z důchodu, jiné odměny ze závislé činnosti, přikázáním pohledávky na peněžní prostředky z účtu dlužníka a v neposled-
ní řadě prodejem movitých věcí. Při výkonu rozhodnutí, nebo-li v exekučním řízení jsou navíc účtovány tzv. exekuční náklady, 
které činí minimálně 200,- Kč. Poslední instancí je pak soud. Pokud dojde k soudnímu jednání, zaplatí navíc náhradu všech 
soudních výloh daňový dlužník. Toto vše zároveň platí i pro poplatek ze psa, na který se v letošním roce poštovní poukázky 
nerozesílají. Poplatek byl splatný do 15. 3. 2006, pokud je sazba poplatku méně než 400,- Kč. V případě vyšší sazby poplatku je 
splatnost ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 3., 15. 5., 15. 8. a 15. 11. poplatkového období.

Věříme, že v našem obvodu nebude zapotřebí použít uvedené sankce, které zveřejňujeme pouze pro úplnost.

Touto cestou tedy vyzýváme  poplatníky, kteří dosud neuhradili výše uvedené místní poplatky, aby tak učinili dodateč-
ně v co nejkratším možném termínu. Příslušné poplatky je možno na základě tohoto upozornění uhradit ve stanovené výši  
v úředních hodinách na pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983.     

Ilona Kylarová – správce poplatků

Dle zákona číslo 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) ohlášení stavebnímu úřadu postačí  
u drobných staveb a stavebních úprav, kterými se nemění 
vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby  
a nemění se způsob jejího užívání. Ohlášení stavebnímu úřadu 
vyžadují udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit 
stabilitu, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní 
prostředí. 

           Drobnými stavbami dle § 139b stavebního zákona se 
rozumí stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, musí 
to být stavby s jedním nadzemním podlažím o zastavěné ploše 
max. 16 m2 a výšce 4,5 m nebo stavby podzemní jejichž zastavě-
ná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubku 3 m. Za drobnou stavbu 
je považováno také oplocení, ne však garáž.

K ohlášení stavebnímu úřadu musí vlastník stavby připo-
jit zejména doklad o vlastnictví předmětné nemovitosti nebo 
pozemku, situační náčrt včetně technického popisu stavby.  
K ohlášení na stavební úpravy spočívající ve výměně bytových 
jader v panelácích (vyzdění) a vyzdění dřevěné dělící příčky  
u balkonů, stavebníci doloží doklad o vlastnictví, případně sou-
hlas vlastníka (bytové družstvo, sdružení vlastníků apod.), dále 
statický posudek vypracovaný oprávněnou osobou (autorizo-
vaný inženýr pro pozemní stavby nebo autorizovaný inženýr 
pro statiku a dynamiku staveb). V případě, že dojde ke změně 
půdorysného uspořádání bytového jádra bude stavebnímu 
úřadu doložen výkres s vyznačením stávajícího a nového stavu 
stavby. 

Udržovací práce, které dle § 14 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, nevy-
žadují ohlášení stavebnímu úřadu jsou: opravy fasády a vnitř-
ních omítek, obklady stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy 
střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových 

těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry ople-
chování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy 
oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří, oken a opravy oplo-
cení, nemění-li se jimi vzhled stavby. Dále ohlášení nevyžadují 
výměny nepodstatných částí konstrukcí stavby, opravy ústřed-
ního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, 
budou-li je provádět oprávněné osoby.

V případě, že stavebník provede drobnou stavbu nebo sta-
vební úpravy podléhající ohlášení stavebnímu úřadu bez řád-
ného ohlášení, vystavuje se postihu pokutou až do výše 10.000 
Kč u fyzické osoby a až do 200.000 Kč u právnické osoby nebo 
fyzické osoby podnikající.

Ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu a udržovací 
práce může stavebník provést jen na základě písemného sdě-
lení stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek. 
Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů 
ode dne ohlášení (den doručení na stavební úřad) anebo sta-
vební úřad v téže lhůtě nestanoví, že ohlášená drobná stavba, 
stavební úprava či udržovací práce podléhá stavebnímu povo-
lení, může ji stavebník provést.

Stavebnímu povolení podléhají všechny nové stavby objek-
tů, přístavby, nástavby a veškeré stavební úpravy objektů při 
nichž dochází k zásahům do nosných konstrukcí stavby nebo 
změně vzhledu objektu. Dále povolení stavebního úřadu pod-
léhá i změna užívání daných prostor objektu. 

V případě, že stavebník provede stavbu nebo stavební 
úpravy podléhající stavebnímu povolení bez řádného povolení 
stavebního úřadu vystavuje se postihu pokutou od 25.000 Kč 
do 50.000 Kč u fyzické osoby a až do 1.000.000 Kč u právnické 
osoby nebo fyzické osoby podnikající.

    Alena Chuchlíková, 
vedoucí stavebního úřadu ÚMO III

Co na stavební povolení a co na ohlášení



Studánecké posví cení

Plnění koncepce městského obvodu Pardubice III 
(období 2003 – 2006)
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Pravidelná údržba veřejné zeleně
-  každoročně se provádí seč trávy a ruderálních porostů, zahradnické práce (vč. ošetřování keřových skupin, ošet-

řování stromů), kácení poškozených, napadených, starých nebo nevhodně vysázených stromů. Jsou realizová-
ny výsadby nových druhů stromů a keřů (např. výsadby prováděné v rámci programu Regenerace, jaro 2006 
– výsadba u čp. 1755 – 1771 v ul. Dašická, plánovaná výsadba stromů a keřů v rámci akce 2A – S1 z programu 
Regenerace panel.sídliště u čp. 860-864 a výsadba na zelené ploše vedle restaurace U Maxe), údržby mobilní 
zeleně – vázy jsou pronajmuté od SmP a.s. (údržbu zajišťujeme v rámci zahradnických prací). Pravidelný úklid 
stále provádí pracovní skupina ÚMO Pardubice III

Oprava a údržba stávajícího mobiliáře (lavičky a herní prvky)
-  v roce 2004 - provedena oprava laviček, pořízeno a osazeno 7 ks nových laviček v ul. L. Matury
-  v roce 2005 - opraveno 46 ks laviček a zlikvidováno 12 ks neopravitelných laviček, pořízeno a osazeno 15 ks 

litinových laviček (3 ks na sídliště Drážka a 12 ks na sídliště Dubina), opravena 3 větší dětská hřiště (OPAVIA  
a LANOVKA v ul. Jana Zajíce, OPAVIA II v ul. Bartoňova a BEZDĚZ v ul. L. Malé), dokončeny lavičky, stoly a odpad-
kové koše v lesoparku

-  v roce 2006 bylo vybudováno nové dětské hřiště v Lesoparku (při vstupu z Bartoňovy ulice), opraveno dětské 
hřiště v ulici Spojilská, do konce září bude opraveno dětské hřiště u čp. 633 – 637 v ulici Jana Zajíce, u DH Opavia 
bylo osazeno nové pískoviště a bude přemístěn opravený kolotoč (od čp. 851 – 852), bude dokončeno osazení  
23 nových laviček, na konci června byla dokončena oprava cca 340 ks stávajících laviček na území MO III 
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Údržba a rekonstrukce parků na sídlištích Drážka a Dubina
-  v roce 2006 byla zpracovaná studie propojení Lesoparku Dubina s centrální částí sídliště, je nutné dokončit jed-

nání o výměně pozemků, dále byla zpracovaná studie úprav travnaté plochy vedle restaurace U Maxe – tyto 
úpravy chceme zahájit již letos 

-  byly získávány podněty od občanů k zpracování podkladů k zpracování PD Odpočinkové zóny ulic U Háje a Na 
Drážce (žádost rozeslaná do schránek občanů v blízkosti této lokality)

Přeměna části Studáneckého lesa na Lesopark
-  v roce 2005 byla dokončena výroba laviček, stolů a odpadkových košů a je prováděn pravidelný úklid a seč kolem 

tohoto mobiliáře,
 -  v roce 2006 bylo vybudováno nové dětské hřiště v Lesoparku při vstupu z Bartoňovy ulice

Úprava prostoru před úřadem
-  v roce 2006 byla provedena rekonstrukce chodníků u obchůdků – domečků včetně vybudování nového odvod-

ňovacího řádu (jak již bylo zmíněno, letos plánujeme úpravy zelené plochy vedle restaurace U Maxe ) 

Prosazování důsledného třídění odpadů a opravy kontejnerových přístřešků
- v roce 2005 přidáno celkem 20 ks kontejnerů na separovaný odpad
- v roce 2006 bude dokončen nátěr a oprava stávajících kontejner. přístřešků na území MO III 
- v příštích letech plánujeme výstavbu nových kontejnerových stání (po zpracování projektové dokumentace) 

SLOSOVATELNÁ POZVÁNKA
srdečně vás zveme na další kulturní akci 

 v sobotu 2. září 2006 od 14 hodin, 
kdy se takto společně rozloučíme s odcházejícím létem a prázdninami. 

Pro děti připravujeme průvod masek, pohádky, kuličkiádu. V rámci akce proběhne tzv. Pardubická Voříškiáda, 
přehlídka pejsků bez průkazu původu - voříšků, kříženců. 

Mimo jiné bude zvolen „pejsek Šikula“, „Nejposlušnější pejsek“ atd. 

Jméno a příjmení: ...................................................................................................
Tato vstupenka je slosovatelná. Po vyplnění jména odevzdejte tuto pozvánku do 15.hod pořadateli v den konání akce. 

V rámci této akce proběhne slosování o ceny starosty MO III.
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V rámci programu Regenerace panelového sídliště Dubina:
-  v roce 2004 v rámci programu Regenerace panelového sídliště Dubina byla rozšířena parkovací místa v ulici 

Bartoňova, Lidmily Malé a Luďka Matury
-  v červnu 2006 byla dokončena Regenerace panelového sídliště Dubina v ulici L. Matury (u čp. 851 – 852)  

a výstavba nového parkoviště u čp. 853 - 856. Bude dokončena projektová dokumentace pro další část z pro-
gramu Regenerace panelového sídliště Dubina (ulice E. Košťála a Josefa Janáčka). V červenci byla zahájena 
stavba parkoviště u základní školy Studánka, v ulici Luční.

-  plánujeme další rozšiřování parkovacích míst nejen v rámci programu Regenerace panelového sídliště Dubina, 
ale i v rámci samostatných akcí (nyní zvažujeme zpracování projektových dokumentací např. u čp. 624 - 632 
v ulici Jana Zajíce, dále u čp. 967 - 969 atd.)

Pokračování  vyspravení chodníků a asfaltových ploch a ostatních zařízení komunikací
-  každoročně je prováděna oprava komunikací po zimě, celoročně je prováděna oprava propadů a výtluků dle 

podkladů získaných při místních šetřeních, 
- v červenci tohoto roku byly opraveny výtluky na cyklostezce Dubina včetně přilehlého chodníku

Zokruhování sídliště Dubina
-  na konci května 2006 byla zahájena stavba obvodové místní komunikace Dubina (předpokládané dokončení 

akce – listopad 2006)
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-  v roce 2005 byla zpracovaná PD oprav chodníků na území MO III: v roce 2005 provedena 1. etapa této akce 
(opraveno 7 chodníků na Dubině a 1 chodník na sídlišti Drážka), v roce 2006 provedena 2. etapa této akce 
(opraven další chodník u obchodního centra Galanta a u čp. 633 – 637 v ulici J. Zajíce)

-  v roce 2006 byl opraven chodník u obchůdků v centrální části Dubina a další chodníky u obchodního centra 
Galanta, dále byl vybudován chodník v ulici Blahoutova naproti domovu penzionu pro důchodce, přeložen 
chodník u čp. 348 – 351, přístupové chodníky u čp. 853 – 856 a 866 – 869. Budou opraveny chodníky v sídelní 
části Drážka – podél obslužní komunikace (vlevo při směru z centra města) a vybudován chodník napříč vnitro-
blokem ulic U Háje a Na Drážce. V červenci byla zahájena výstavba chodníků u ZŠ Studánka v Luční ulici. 

-  plánujeme další opravy  (např. přístupové chodníky u čp. 1549 – 1551 a u čp. 1552 – 1554 v ulici Na Drážce, dále 
u čp. 860-864 v ulici Jana Zajíce atd.)
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Zajištění etapovité realizace Regenerace panelového sídliště Dubina včetně zajištění státního příspěvku
-  etapovitost je určena projektem Regenerace panelového sídliště Dubina, ale vychází z aktuálních potřeb MO 

III. V roce 2004 byly realizovány první akce z programu Regenerace panelového sídliště Dubina (v ulici Bartoňo-
va, L. Malé a L. Matury). V roce 2006 byla dokončena etapa v ulici Luďka Matury mezi čp. 851 – 852 a 853 – 856, 
bylo yvbudováno nové parkoviště u čp. 853 – 856. Letos bude zahájena další akce „Sadové úpravy 2A – S1“ 
– u čp. 860 – 864“ – úpravy plochy bývalého antukového hřiště. Bude dokončena PD na další akci z programu 
Regenerace v ulici Erno Košťála a Josefa Janáčka. Do konce roku 2006 bude dokončeno zpracování dokumen-
tace další části – vnitroblok v ulici Jana Zajíce za čp. 953 - 954 a 984 - 986

Snaha získávat finanční zdroje z dotací
-  byla podána žádost o dotaci na spolufinancování akce Regenerace panelového sídliště Dubina, ulice L. Matury 

(u čp. 851 – 852 a 853 - 856) ze státního rozpočtu z programu Regenerace panelových sídlišť 
-  v rámci programu Pardubického kraje Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty byly podány žádos-

ti: na přidělení grantu na zpracování dokumentace pro stavební povolení a následnou realizaci projektu + inženýr-
skou činnost pro projekt Regenerace panelového sídliště Dubina, ulice L. Matury, u čp. 851 a na přidělení grantu na 
projektovou dokumentaci na akci: „Zřízení cyklistické stezky ze Studánky do Spojila včetně veřejného osvětlení“ 

-  bude dokončeno zpracovaní PD Regenerace panelového sídliště Dubina  - lokalita 5 C (ulice Erno Košťála  a Josefa 
Janáčka), kterou lze použít jako předmět žádosti o dotaci z programu Regenerace panelového sídliště Dubina

-  v roce 2006 byla podána žádost o získání finančních prostředků z programu „Pivovary Staropramen městům“ 
financování vybudování dětského hřiště v Lesoparku Dubina při vstupu z Bartoňovy ulice. Finanční prostředky 
nebyly získány, akce byla nakonec financována z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2006

-  v roce 2006 podány 2 žádosti o možnost získání finančních prostředků z programu ministerstva financí – Pod-
pory regionální infrastruktury, na financování akcí: výstavby dětského hřiště v ulici Blahoutova u čp. 621 – 623 
a opravy cyklostezky a přilehlého chodníku na sídlišti Dubina.

V souvislosti s nadcházející obnovenou premiérou Studáneckého posvícení, 
které se pojí s jednou z tradic této obce a podle které je pojmenováno katastrál-
ní území reprezentující podstatnou část našeho městského obvodu Pardubice III 
spolu s pojmenování jedné z jeho pěti sídelních částí nebude rozhodně ke ško-
dě malý historický exkurz s použitím části textu v nezkráceném znění z dobové 
publikace „Pardubicko, Holicko, Přeloučsko – společnou prací učitelstva školního 
okresu Pardubického“, redigované pardubickým učitelem a historikem Františkem 
K. Rosůlkem a vydané v prvé čtvrtině minulého století.

Studánka, víska ¼ hod. jihových. Od Pardubic, sousedící na sev. s chvojným 
lesem, rodná pole černé země, na nichž pěstují předevší  z e l í. Za humny za záp. 
Str. teče z vyššího rybníčka na již. str. voda struhou, vroubenou vrbami, na dva 
nižší rybníčky. Studánka jest pro měšťáky, kteří touží po klidu a čistém lesním 
vzduchu, nejbližším místem. Víska tato patří k nejmladším osadám Pardubicka; 
založena byla při rozdělení rybníka Studánky v r. 1785, kdy 22 novým osadní-
kům českým dáno  šestnácti po 10 měrách pozemků, ostatním méně, dvěma po 
6., dvěma po 5, o jednom nezaznamenáno kolik dostal a jen Kateřina Maternová 
dostala nejvíce, 20 m. K čís. 14. a 15. přidáno více než po 3 m.  lesa Lipiny.

Prvotní usedlíci byli: Čís. 1. Václ. Uhlíř, 2. Václ. Stodola, 3. Václ. Křenek, 4. Jan 
Kolín, 5. Václ. Drábek, 6. Jan Oliva, 7. Ant. Zamberský, 9. Matěj Jirout, 10. Jos. Piská-
ček, 11. Matěj Matoušek, 12. Vojtěch Bárta, 13. Václ. Skala, 14. Matěj Sychrovský, 
15. Jiří Křivka, 16. Frant. Stehlík, 17. Jos. Židek, 18. Václ. Kalhous, 19. Jiří Pycha,  
20. Jos. Schejbal, 21. Kateř. Maternová, 22. Jan Schejbal. V první čtvrti 19. stol. 

Vyskytují se již při 14 říslech nová jména. Sídla vystavěná směrem, od severu k jihu,  
kde sblížila se již s Fakulí.

V urbáři z r. 1588 uvádí se rybník zdejší: „Jan Naňka z kusu klučeniny pod 
Studynkou Císaře zahrady (rozuměj císařské z.) platí 11 gr. „ a „pan Jan Kapoun ze 
zahrady za špitálem ze jiter klučeniny pod  S t u d y n k o u  platil úrok“.

Studánka dříve tvořila se Spojidlem jednu polit. obec, nyní jest samostatná  
a přistavěním nových domků v 20. stol. značně vzrostla, má nyní 392 obyv. (1921). 
V r. 1925 v neděli 23. srpna byl zde odhalen slavnostně jehlancovitý  pomník pre-
zidentovi T. G. Masarykovi a padlým vojínům; jest z pískovce 3 m vys., a nese ne 
vrcholu poprsí prezidentovo a na průčelní straně zemský znak s nápisy: „ Osvobo-
ditel. – Padlým bratrům 1914-1918“, na zadní str.: „Věnoval  pokrokový vzdělávací 
kroužek pro Studánku a Familii 1925“; stojí u sev. rybníčka (Fuksova) za humny, 
při cestě od Pardubic, pracován byl sochařem Doležalem z Pardubic a při jeho 
odhalení účinkovaly zpěv. Spol. „Pernštýn“ a kapela pl. Č. 47 z Mladé Boleslavi.  
U kříže v zahrádce na návsi upevněna  byla již r. 1923 černá deska mramorová se 
jmény 16 zdejších vojínů padlých ve světové válce.

Tolik tedy z dochovaných informací k jedné z pěti místních sídelních částí 
našeho městského obvodu. Je jen škoda, že se prozatím nepodařilo objevit místní 
kroniku obce Studánka ani ve Okresním státním archívu v Pardubicích. V někte-
rém z příštích vydání se určitě podíváme do starší či mladší historie některé z dal-
ších sídelních částí našeho třetího pardubického městského obvodu.  

Studánka
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Majitelé psů v mnoha případech svým chováním a nezodpovědností porušu-
jí své povinnosti, ohrožují občany tím, že své psy nemají na vodítku, neodstraňu-
jí exkrementy svých miláčků z veřejných prostranství. Pokud pejskař venčící svého 
psa neuklidí exkrementy, může mu strážník městské policie v blokovém řízení udělit  
v těchto případech pokutu do výše 1000 Kč.

Tento problém je po celý rok, vynikne nejvíce v zimním období, kdy exkrementy 
hmyz a mikroorganizmy nelikvidují jako v teplejším období. Je patrné, o jak obrovské 
množství vedlejšího produktu lásky k chovaným pejskům vlastně jde. Občané, kteří 
chtějí mít v místě svého bydliště a na veřejných prostranstvích klid a pořádek, se stále 
častěji dostávají s pejskaři do konfliktů. 

Od majitelů, kteří řádně platí poplatky za své psy se nevybere dostatečné 
množství financí, které by pokrylo úklid veřejného prostranství od neukázněných 
pejskařů. Nemalé množství finančních prostředků vynakládáme nejen za výsyp košů 
na PE, ale i úklid psích exkrementů mobilním vysavačem, který se provádí pouze 
z části chodníků (na nejfrekventovanějších chodnících na území MO III) a na travna-
tých plochách v jejich těsné blízkosti (zhruba 1 m).

Městský obvod Pardubice III děkuje všem občanů, kteří po svých miláčcích řádně 
uklízí a zároveň žádá ostatní, aby je následovali.

BEZoHlEDNÉ CHovÁNÍ NĚKtErÝCH PEJSKaŘŮ

oDStraNĚNÍM vraKŮ Z ParKovIŠŤ SE ZvÝŠÍ PoČEt ParKovaCÍCH MÍSt

Velkým problémem nejen na našem obvodu zůstává „parko-
vání“ vraků na parkovištích. Dle zákona je zakázáno na pozem-
ních komunikacích odstavovat vozidlo, jestliže se jedná o  vozi-
dlo trvale technicky nezpůsobilé k provozu bez státní poznávací 
značky nebo zjevně trvale nezpůsobilé k provozu. Pokud nelze 
100% určit, zda se jedná o vrak, objednáváme posudek u odbor-
ného znalce. V případě parkovišť na území MO III se jedná ve 
většině případů o místní komunikaci. Vlastník vraku je povinen 
na výzvu Městského obvodu Pardubice III, který je dle obecně 
závazné vyhlášky 3/2003 v platném znění, kterou se vydává Sta-
tut města Pardubic, zástupcem vlastníka těchto komunikací.

Nemůžeme- li zjistit vlastníka vraku, zveřejníme výzvu 
k odstranění veřejnou vyhláškou na Úřední desce (na našem 
úřadě i na úřední desce Magistrátu), po uplynutí lhůty vrak 
odstraníme a zlikvidujeme, náklady budeme vymáhat po zjiště-
ní vlastníka na něm. Vlastní fyzické odstranění vozidla z komunikace se tak může prodloužit až na dobu několik měsíců, po kterou 
vrak zabírá na parkovišti parkovací místo. O problémech nedostatku parkovacích míst na našem obvodu jsme se zmiňovali již 
několikrát v minulých zpravodajích.

Proto žádáme majitele vraků, aby vraky likvidovali dle zákona a v co nejkratší lhůtě jinak hrozí uložení pokuty za neoprávněné 
umístění vraku na pozemních komunikacích či na veřejném prostranství. Likvidaci provádí zdarma například společnost Služby 
města Pardubic a. s. 

Ilustrační foto

Sadové úpravy �a – S� v ulici luďka Matury
Na jaře tohoto roku byla zpracována projektová dokumen-

tace „Regenerace panelového sídliště Pardubice – Dubina, 
lokalita 2A - S1“, která zahrnuje úpravy ploch ve vnitrobloku 
jihovýchodně od obytného domu čp. 860 – 864. V tomto roce 
bude zahájena 1. etapa této akce a to regenerace bývalé-
ho nepoužívaného antukového hřiště, jedná se o plochu cca  
51 x 25 m. Součástí této etapy bude oprava přilehlého chodní-
ku a vybudování nového, namísto vyšlapané pěšiny. Bude pro-
vedena rekultivace zelených ploch, založen trávník, vysázeny 
nové stromy a keře. Sadové úpravy jsou ovšem spojeny s pro-
blémem odtěžení velkého množství kameniva, případně jiných 
materiálů (stavebních zbytků apod.), které by mohly v budouc-
nu způsobovat neúrodnost a vysychání půdy. Účelem celé akce 
je provedení takových úprav, které zlepší kvalitu života a život-
ního prostředí. V neposlední řadě mají úpravy za cíl i zlepšení 
estetického dojmu. Pokud se chcete seznámit s dokumentací 
k této akci můžete tak učinit na odboru dopravy a životního 
prostředí. 

Předmět sadových úprav – plocha bývalého antukového hřiště
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U restaurace U Maxe (u bytového domu čp. 851 – 852) se 
nachází dosud nevyužívaná zelená plocha, která je v součas-
né době porostlá nepříliš kvalitním trávníkem bez dřevinných 
porostů s výjimkou nově vysázených stromů podél parkoviště. 
Plocha není v současné době využita. Proto jsme se rozhodli, 
vzhledem k našemu cíli rozšiřovat a regenerovat zelené plochy, 
tuto lokalitu využít. Byla zpracovaná studie jejích úprav. Jedná 
se o mohutné výsadby keřů, osazení laviček a výsadbu stromů. 
Základem zeleně jsou stromy v druhové skladbě, která vychází 
z návaznosti na ostatní výsadby v centru sídliště. Je využíváno 
především druhů, které se v extrémních podmínkách na sídlišti 
Dubina osvědčily. Pokud se chcete se studií seznámit, můžete 
tak učinit na odboru dopravy a životního prostředí.  

Parčík u restaurace U Maxe

Předmět úprav

V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o našem zámě-
ru úprav odpočinkové zóny ve vnitrobloku ulic U Háje a Na 
Drážce. Děkujeme Vám za podněty, které jste nám zaslali. Nyní 
zahájíme v této lokalitě opravy chodníků, jedná se konkrétně 
o chodník podél obslužné komunikace Na Drážce vlevo při 
směru z centra města ( od parkoviště k čp. 1548). Chodník je 
v současné době špatně vyspádovaný s množstvím výtluků. 
Oprava bude provedena ze zámkové dlažby, budou osazeny 
nové silniční i parkové obruby. Druhým chodníkem je chodník 
ve vnitrobloku ulic Na Drážce, Na Okrouhlíku a Bezdíčkova, od 
čp. 1509 k čp.1549. Upustili jsme od našeho původního záměru 
řešení opravy pouze ze šotoliny a chodník bude rovněž na přání 
občanů zhotoven ze zámkové dlažby.

Úprava chodníků na Drážce

I v našem obvodě se neustále setkáváme s projevy vanda-
lismu, a to ničením zařízení na dětských hřištích, zapalování 
kontejnerových stanovišť, krádeží poklopů ke kanalizačním 
vpustím atd. Městský obvod Pardubice III má ve své rozpočtu 
prostředky na opravy těchto zařízení, ovšem na opravy týka-
jící se zabezpečení zlepšení technického i estetického stavu. 
Prostředky vynakládané na řešení zásahu vandalismu jsou 
naprosto zbytečné. Jako příklad můžeme uvést neustálé ničení 
sedátka houpačky a zařízení skluzavky na dětském hřišti Opa-
via v ulici Jana Zajíce, jedna takováto oprava si vyžádá snížení 
rozpočtových prostředků na opravy dětských hřišť o několik 
tisíc korun. V poslední době se také setkáváme s problémem 
zapalování kontejnerových přístřešků, řešení si opět vyžádá 
zbytečné finanční prostředky z našeho rozpočtu.

Problémy s vandalismem

oprava dětského 
hřiště ve vnitro-
bloku před 
MŠ l. Matury

Letos zahájíme opravu 
dětského hřiště ve vnitroblo-
ku před mateřskou školou 
Luďka Matrury (u čp. 633 
– 637). Hřiště je nyní v nevy-
hovujícím stavu, hlavně  
z hlediska bezpečnosti. Opra-
va bude spočívat v opravě 
stávajícího kolotoče, opravě 
závěsné houpačky, přesu-
nu skluzavky a oprava její 
dřevěné části, dodání dvou 
pružinových houpaček a je-
dné kyvadlové houpačky. 
Oprava bude dokončena do 
konce září.

Komunální volby �00�
Na podzim tohoto roku půjdeme v průběhu jednoho roku podruhé k volebním urnám. Tyto 

volby proběhnou ve dnech 20. - 21. října 2006 a budou se týkat voleb do zastupitelstev obcí  
a měst. Protože Pardubice jako statutární město má i své městské obvody, budou voliči v těchto 
volbách dávat svůj hlas politickým stranám, politickým hnutím, popřípadě  nezávislým kandidá-
tům kandidujícím nejen do tzv. velké pardubické radnice, ale souběžně i do radnic městských 
pardubických obvodů.  

V případě našeho městského obvodu Pardubice III po premiéře před čtyřmi léty, kdy bylo zvo-
leno historicky prvé zastupitelstvo této městské části, budou voliči místně příslušní do městského 
obvodu Pardubice III volit nové patnáctičlenné zastupitelstvo pro další čtyřleté funkční období 
z více jak 90 kandidujících registrovaných na registračním úřadě v sedmi politických subjektech. 
Informace k volbám jsou občanům k dispozici na místech obvyklých:
• Úřední deska na Úřadě MO Pardubice III, Jana Zajíce 983, Pardubice   
• Elektronické úřední deska: www.mmp.cz/spravamesta/mestskeobvody/obvod3/mo3info/ 
• Informační místa u nákupního střediska Galanta, u restaurace Lípa na Slovanech a v ulici Mandysově  
•  Telefonické nebo osobní dotazování přímo na Úřadě městského obvodu Pardubice III: 

A. Kloučková tel.: 466 799 149, P. Gadlenová tel.: 466 799 131, M. Hanuš, tajemník úřadu,  
tel.: 466 799 132.  

Přehled umístění volebních okrsků na území
ZŠ Spořilov - Kotkova 1287,  530 03 Pardubice - volební okrsky číslo 23 a 25,                                             
ZŠ Studánka - Pod zahradami 317, 530 03 Pardubice - volební okrsky číslo 24, 26, 46, 47 a 48, 
ZŠ Dubina - Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice - volební okrsky číslo 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 a 56. 
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ZPRAVODAJ
vydává Úřad MO Pardubice IIIprosinec 2006 číslo 4/2006

dovolte mi, abych Vám 
toudovolte mi, abych Vám 
touto cestou, jménem nové-
ho zastupitelstva městského 
obvodu a za svoji osobu, 
poděkoval za projevenou 
důvěru v komunálních vol-
bách. Vaše volební hlasy nás 
všechny zavazují k co nejlep-
ší práci pro rozvoj našeho 
obvodu. 

S odstupem dvou a půl let, co jsem starostou tohoto 
obvodu, mohu říci, že se náš obvod vyvíjí a do budoucnos-
ti bude stále vyvíjet. Neustále se snažíme řešit bolavá místa  
v oblasti dopravy či životního prostředí. Mnohé se nám 
povedlo, mnohé nás však ještě čeká, ale tak to životě chodí. 

Vážím si Vašich názorů, připomínek a v neposlední řadě 
také pomoci všech vás, občanů, kteří se zapojujete do dění  
v našem obvodě. I když se Vám to na první pohled nezdá, 
mnohé co se udělalo, je výsledek Vašich podnětů a nápa-
dů. Jsem přesvědčen, že právě v otevřeném vztahu vedení 
Městského obvodu Pardubice III a jejich občanů je ukryt klíč 
k úspěchu. 

Snažíme se vyřešit spoustu problémů za pochodu, které 
se na první pohled zdají jednoduché. Tento rok jsme byli nuce-
ni řešit stav dětského hřiště Opavia, které již nebylo možno 
dále opravovat klasickou cestou, jelikož by nakonec v sumě 
několika let toto řešení vyšlo mnohem dráž než kompletní 
rekonstrukce, kterou jsme na začátku listopadu zahájili.

Reagujeme na Vaše podněty a žádosti o výsadby nových 
stromů v našem obvodě. U restaurace „U Maxe“ vznikla nová 
odpočinková zóna, s novými stromy, keři, parkovým chodní-
kem a lavičkami. V listopadu byla na vytypovaných lokalitách 
provedena další výsadba stromů. Do konce roku bude pro-
vedena výsadba stromů u části nové obvodové komunikace 
naproti bytovému domu čp. 740 – 741 (u krytu CO). Ve vnit-
robloku u mateřské školky v ulici Luďka Matury bude dokon-
čeno vybudování systému chodníků u nově zrekonstruova-
ného dětského hřiště.

Na tomto místě bych rád poděkoval těm, kteří uvědomě-
le třídí domovní odpad a využívají určené kontejnery i orga-
nizované separační dvory odpadů. 

Nesmíme zapomenout, že se blíží vánoce. Vánoce jsou 
obdobím neobyčejného poetického kouzla, vzpomínek na 
dětství, hezkých prožitků zapsaných do našich myslí natrva-
lo. Slavení těchto svátků je pevně zakotveno v evropských 
dějinách i v současnosti. V průběhu staletí se v naší zemi,  
s využitím lidové tvorby i převzetím některých zvyků ze sou-
sedních zemí, vytvořila vlastní tradice českých vánoc.

Přeji všem našim občanům, aby nastávající vánoční dny 
byly pro všechny svátky radosti a spokojenosti. Leckdo si 
povzdychne nad rychlostí, jakou běží den za dnem, měsíc 
za měsícem a že než se nadějeme, jsme zase o rok starší. Do 
roku 2007 přeji všem pevné zdraví, hodně síly a osobní spo-
kojenosti. 

Slovo StaroSty 

v tomto čísle...
Nové zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III
Na Drážku se nezapomíná
Místní rozhlas na třetím pardubickém obvodě
Sadové úpravy, opravy chodníků a dětského hřiště

v příštím vydání...
Přehledy stanovišť VOK 
Informace o poplatcích za TKO a psy 
Plány oprav na rok 2007   

•
•
•
•

•
•
•

Vážení spoluobčané,

Mgr. Vítězslav Štěpánek

vánoční stromy se nekácí 
jen pro výzdobu

Radnice větších měst v Pardubickém kraji se snaží pro 

vánoční výzdobu svých náměstí využít stromů, které by se 

musely kácet. Stejně tak vánoční strom na Dubině je v letošním 

roce darem holické firmy Feifer s. r. o., která byla nucena kvůli 

havárii vodovodního řádu strom pokácet. Za krásný asi deseti-

metrový strom srdečně děkujeme.
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Nové zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III.

Volby do obecních zastupitelstev ve dnech 20. - 21. 10. 2006 rozhodly na celém území naší republiky o tom, kdo bude 
spravovat věci veřejné během následujících čtyř let až do roku 2010. Nejinak tomu bylo i ve třetím pardubickém obvodě, 
kde voliči svými hlasy dali mandát novému patnáctičlennému zastupitelstvu této „malé“ pardubické radnice pro jeho druhé 
funkční období.

Nejvíce mandátů, celkem sedm, získala Občanská demokratická strana. Staronovými členy zastupitelstva jsou pan  
Mgr. Vítězslav Štěpánek, opět i v roli starosty, dále pan Otomar Gruntorád, pan Pavel Vojtěch, zároveň i člen rady, a pan 
Jaroslav Žítek, d.t.. Z nových tváří to jsou slečna Andrea Klírová, paní Mgr. Ivana Nejedlá a paní Mgr. Jiřina Klírová, sou-
časně i členka rady.

Po třech mandátech od voličů obdržely Sdružení pro Pardubice a Česká strana sociálně demokratická. V prvém případě 
SPP si zopakují svoji pozici zastupitele pan Ing. Jaroslav Cihlo, který podobně jako pan starosta dostal i v tomto případě opa-
kovaně důvěru jako místostarosta, dále pan MUDr. Petr Sůva a do jisté míry i pan RNDr. Josef Kubát. U ČSSD si zkušenosti 
přenáší s sebou paní Mgr. Markéta Tauberová, zároveň členka rady, a nové tváře pan Ján Kasič a pan Bc. Aleš Vavřička. 

Jeden mandát obdržela Strana Zelených a nezávislí kandidáti, které reprezentuje na základě výsledků voleb pan Ing. Jan 
Linhart a Komunistická strana Čech a Moravy, kde již druhé období tento politický subjekt zastupuje paní Marie Brabcová.       

Na prvém ustavujícím jednání nově zvoleného zastupitelstva 2. 11. 2006 v Kulturním domě na Dubině vedle volby starosty, 
místostarosty a členů Rady městského obvodu Pardubice III proběhly i volby do kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. 
Až na jednu výjimku i tyto orgány obce byly obsazeny z řad členů zastupitelského sboru městského obvodu Pardubice III. 

Svoz komunálního odpadu v době 
vánočních svátků

Služby města Pardubic a. s. budou provádět svoz komunálního 
odpadu v době vánočních a novoročních svátků takto:
24. 12. proběhne mimořádný svoz kontejnerů 1100 litrů ve 
vybraných lokalitách na sídlištích
25. a 26. 12. proběhnou svozy odpadu dle pravidelného harmo-
nogramu jako v pracovní den
31. 12. proběhne mimořádný svoz odpadu ve vybraných loka-
litách. 
Svoz separovaných složek odpadu - skleněného odpadu, plastů 
a papíru, po dobu svátků bude probíhat průběžně dle harmo-
nogramu bez omezení.
1. 1. 2007 svoz neproběhne, svozové termíny se posunou  
o jeden den, ( tedy pondělní svoz bude proveden v úterý, úterní 
ve středu a tak dále až do konce týdne , kdy páteční svoz pro-
běhne  v sobotu).

Ing. Čestmír Nejedlý
SmP a. s.

Řešení nedostatku parkovacích míst  
v ulici luční, Dašická a Spojilská 

Tento rok byla zahájena jednání s obyvateli bytových domů 

čp. 1755 – 1771 a 1773 – 1779 o možnosti rozšíření parkovacích 

míst v lokalitě mezi ulicemi Luční, Dašická a Spojilská. V této 

lokalitě je nedostatek parkovacích míst. 

V září byla na společném jednání představena správcům 

samospráv dotčených bytových domů studie řešící tento pro-

blém. Pokud se chcete se studií seznámit, můžete tak učinit na 

odboru dopravy a životního prostředí.

Řešení problémů s odvodněním 
dešťové vody

V našem obvodě se často setkáváme s problémy odtoku 
dešťové vody. Letošní přívalové deště napáchaly spoustu ško-
dy. Kanalizace je v havarijním stavu již několik let a zejména při 
letošních vydatných deštích se plně projevila její nefunkčnost. 

Na konci května jsme vyřešili problém odtoku vody v cen-
trální části Dubina u tzv. obchůdků – domečků. Kanalizace 
u těchto objektů byla v havarijním stavu. Podél obchodů byl 
instalován nový odvodňovací žlab, který byl napojen na stáva-
jící dešťovou kanalizaci.

Jedním z problémů tohoto směru je i hromadění vody 
u vstupních branek do Mateřské školy v ulici Erno Košťála na 
Dubině. V září byla tato situace vyřešena u vstupní branky  
u čp. 948 - 952. Řešení spočívalo v instalaci dešťového svodu  
a kanalizačního žlabu včetně odvodňovacího řádu a jeho napo-
jení do koncové kanalizační šachty na pozemku MŠ. Stejným 
způsobem bude vyřešen i přístupový chodník u druhé vstupní 
branky u čp. 957 – 958.  
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Pozvánka na den otevřených dveří

Všichni zaměstnanci Základní školy Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317  zvou budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče, rodiče současných žáků, žáky budoucích 6. tříd mající zájem o zařazení do sportovní třídy zaměřené na 
basketbal a všechny další příznivce školy na 

Den otevřených dveří, který se bude konat dne 10. ledna 2007.
Dopoledne bude škola návštěvníkům otevřena od 9 do 12 hodin. V této době je možné sledovat práci žáků 

v hodinách nebo si prohlédnout celou školu – prohlídka  začne vždy v celou hodinu (v 9, 10 a 11 hodin u správní 
budovy školy). V odpoledních hodinách je možné od 14.00 do 16.00 zhlédnout práci žáků  v zájmových kroužcích 
či opět využít celkové prohlídky školy ve 14 a 15 hodin. 

Další informace o škole i Dni otevřených dveří zjistíte na telefonním čísle 466 654 313 či na webových strán-
kách školy www.bud.chytrak.cz.

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy

Žáci ZŠ Dubina v anglii

Skupina žáků 8. a 9. tříd  ze Základní školy Dubina Pardubice 

se letos na podzim zúčastnila zájezdu do Anglie. A nebyl to jen 

obyčejný poznávací zájezd, žáci měli mnoho příležitostí uplat-

nit své vědomosti z hodin anglického jazyka. 

Nejvíce nervozity panovalo po příjezdu do města Worthing, 

kde na nás čekalo ubytování v rodinách. „Jaká bude moje rodi-

na?“ „ Domluvím se s nimi?“ - to byly otázky, které bylo slyšet ze 

všech stran. A hned druhý den ráno na žáky čekala další zkouška, 

dva dny výuky v anglické jazykové škole vedené rodilými mluv-

čími. Žáci byli hned po příchodu do školy rozděleni podle svých 

jazykových schopností do skupin po dvanácti a to podle testů, 

které vyplnili ještě doma, aby se v Anglii mohli hned od začát-

ku věnovat výuce. A  dokonce dostali i obsáhlý domácí úkol na 

druhý den. Druhého dne na konci výuky byli vyhodnoceni nej-

lepší žáci z každé skupiny a pak už naplno začala poznávací část 

zájezdu. Žáci navštívili města Hastings, Brighton, Porthmouth, 

Salisbury a Londýn, který se jim líbil nejvíce.

Pokud se chcete podívat na fotografi e z naší cesty a přečíst 

si příspěvky žáků, najdete je na adrese školy: www.zsdubina.cz.

Věra Poláková, ZŠ Dubina

Žáci ZŠ Dubina adoptovali 
chlapce z Keni

Podobně jako v jiných školách v Pardubicích i na ZŠ Dubina 

je již několik let sbírán staréý papír. Naši žáci jsou právem pyš-

ní na své výsledky, protože nasbíranými „tunami“ patříme mezi 

nejpilnější žáky v Pardubicích.

Peníze, které žáci obdrží, jsou použity pro potřeby tříd. Na 

podnět žákovského parlamentu se žáci naší školy rozhodli část 

těchto peněz věnovat na charitativní účely. Vybrali si adopci na 

dálku a od roku 2OO5 podporují ve studiu chlapce z Keni. Jme-

nuje se Derick Lubidu, pochází z chudé rodiny s mnoha dětmi. 

Bez tohoto příspěvku by nemohl chodit do školy.

Derick nám pravidelně píše o svých úspěších ve škole 

i o své mimoškolní činnosti. Každé pololetí dostáváme také opis 

vysvědčení, takže naši žáci mohou na nástěnce pravidelně sle-

dovat, jak si Derick vede. O velkém zájmu o Dericka svědčí i to, 

že naši žáci z peněz obdržených  ze sběru pravidelně posílají 

Derickovi přání a malé dárky k jeho narozeninám.
                                                                          

 Za Žákovský parlament ZŠ Dubina
                         Mária Krmenčíková      

Nabídka sportovního vyžití na ZŠ Dubina

ZŠ Dubina nabízí víkendové sportování v tělocvičnách školy. Podmínkou účasti je přítomnost alespoň 1 osoby starší 18 let.
Termíny lze dohodnout na tel. čísle 723 068 612.                                       

Vedení školy
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Na Drážku se nezapomíná

Sídliště představují České republice fenomén, který se nesmazatelně zapsal do tváře mnoha měst naší země. Sídliště i nadále 

představují domov pro milióny občanů. V posledních letech se začala sídliště měnit. V našem obvodě máme dvě sídliště – Dubinu 

a Drážka. Obě v poslední době zaznamenala mnoho stavebních úprav. Často se setkávám s názorem, že se na Drážku zapomíná. 

V minulém roce byla zahájena rozsáhlá oprava chodníků na tomto sídlišti. Jednalo se o chodník u lékárny u obchodního centra 

Galanta. Letos jsme pokračovali v opravách těchto ploch. Byly opraveny chodníky podél křižovatky ulic Na Drážce a Studánecká  

a chodník podél obslužné komunikace k parkovišti u lékárny. Byla zahájena oprava chodníků od tohoto parkoviště k čp. 1548, byl 

vybudován nový chodník vedoucí napříč vnitroblokem ulic Na Drážce, Bezdíčkova a U Háje. 

Dále necháme zpracovat projektovou dokumentaci týkající se oprav přístupových chodníků u bytového domu č. p. 1552 – 

1554. Chodníky nejsou jediným čemu se chceme na tomto sídlišti věnovat. V příštím roce  necháme zpracovat dokumentaci úprav 

vnitrobloku ulic Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova, která se bude týkat úprav stávajícího volejbalového hřiště, vybudování nového 

dětského hřiště, sadových úprav atd.

Letos jsme opravili chodníky podél obslužné komunikace 

Na Drážce. Na příští tok se nám podařilo získat finanční pod-

poru z rozpočtu města na zpracování projektových dokumen-

tací. Jedna z nich se bude týkat oprav chodníků před čp. 1552 

– 1554, v ulici Na Drážce. Tyto chodníky jsou špatně vyspádo-

vané, s velkým množstvím výtluků. V zimním období je na nich 

vlivem povětrnostní situace ztížen pohyb. Dokumentace bude 

řešit tento problém, vybouráním stávajících chodníků a vybu-

dováním nových ze zámkové dlažby. V rámci této akce by mělo 

dojít k rozšíření zelených ploch a především k vyřešení odtoko-

vých poměrů. 

rozšiřování zelených ploch na území Mo III

Nedostatek zeleně je problémem všech velkoměst. Perspektivu pro městskou zeleň představují především vnitroblokové pro-

story a upravené zelené pěší zóny. Zeleň nelze považovat za zbytečný luxus, který si nemůžeme dovolit, protože je nutné investovat 

do jiných potřebnějších věcí. Psychology je často vysvětlován její vliv na chování člověka, na jeho pocit pohody a duševního zdraví. 

V našem obvodě, zejména pak na sídlišti Dubina, je největším problémem nedostatek parkovacích míst. Ty se snažíme neustále 

rozšiřovat. Nejdůležitější je vytvářet kompromisy a stávající zeleň rozšiřovat a zároveň zvětšit možnosti parkování.

U restaurace U Maxe, v centru sídliště Dubina se nachází dosud nevyužívaná zelená plocha, která je v současné době porostlá 

nepříliš kvalitním trávníkem bez dřevinných porostů.  Přímo se zde nabídla možnost využít tuto plochu pro vytvoření parku.  Na 

základě studie, kterou jsme letos nechali zpracovat, zde byly vysázeny nové stromy a keře, osazeny nové lavičky a vybudován par-

kový chodník. Základem zeleně jsou stromy v druhové skladbě, která vychází z návaznosti na ostatní výsadbu v centru sídliště. Je 

využíváno především druhů, které se v extrémních podmínkách na sídlišti Dubina osvědčily. Bylo zde vytvořeno atraktivní klidové 

místo v samém centru města.

Vítězslav Štěpánek
starosta městského obvodu Pardubice III

Projektová dokumentace oprav přístupových chodníků 
u čp. �55� – �55� v ulici Na Drážce
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Na začátku roku byl opraven přístupový chodník za čp. 

633 – 637 (byly zde umístěny i „skákací panáci“ pomocí dvou 

odlišně barevných zámkových dlažeb). Letos jsme zde opravili 

dětské hřiště, aby odpovídalo evropským normám, osadili nové 

herní prvky, vytvořili potřebné dopadové plochy. 

Na náš úřad se v minulosti obracela řada občanů s prosbou 

týkající se vyřešení stavu zpevněných ploch u bytového domu 

čp. 633 – 637 u mateřské školy v  ulici Luďka Matury. Cesty zde 

byly původně řešeny vyšlapanými pěšinami a poškozenými 

betonovými dlaždicemi. V zimním období byly tyto cesty špat-

ně schůdné, za dešťů se zde tvořily kaluže.

V druhé polovině srpna byla zahájena oprava chodníků  

u nově zrekonstruovaného dětského hřiště. V rámci oprav dojde 

k odstranění nevyhovujících dlaždic, budou instalovány nové 

chodníky ze zámkové dlažby. Plochy, ze kterých budou odstra-

něny betonové dlaždice, budou zregenerovány, osety travním 

semenem a obohaceny o humusovité složky. Touto akcí dojde 

k rozšíření zelených ploch v tomto vnitrobloku. 

Původní stav cest ve vnitrobloku

Místní rozhlas na třetím pardubickém obvodě

V rámci celoměstského integrovaného krizového systému se místní rozhlas v průběhu následujících let stane jeho nedílnou 
součástí i bezdrátové vysílání. 

Zmíněný systém s označením SVOP (systém varování a vyrozumění obyvatelstva na území města Pardubic) na podkladě tech-
nologie DOMINO je souhrn zařízení sloužících k varování a vyrozumění obyvatelstva v krizových situacích. Navíc, a to je už pro 
běžnou informovanost obyvatel města a městských obvodů zajímavé, uvedený systém může sloužit i jako městský, resp.místní 
rozhlas.  

V současné situaci již byly učiněny první kroky, aby k městskému obvodu Pardubice II, kde byl systém spuštěn již před více jak 
rokem, mohlo této formy aktuálně informovat své občany informovat i další pardubické městské obvody.

Dle původních předpokladů byla realizace projektu na území městského obvodu Pardubice III plánována až v průběhu roku 
2008. Vše je ale jinak. V posledních zhruba dvou až třech měsících tohoto roku byl Úřad MO Pardubice III kontaktován ze strany 
společnosti Saturn Holešov, spol. s r. o., která tuto zakázku realizuje. Byla provedena první nezbytná zaměření koncových bodů  
s tím, že k vlastní realizaci a zkušebnímu provozu by mělo dojít do konce tohoto roku, pravděpodobněji až v roce následujícím.

Popisovat technickou stránku celého systému je záležitost jednoznačně mimo možnosti těchto řádků. V podstatě systém pra-
cuje na principu hierarchie přístupu a využití. V praxi to znamená, že na první místě mají za všech okolností přednost krizové stavy 
a situace spolu s místy, která tyto záležitosti po stránce svěřené kompetence zajišťují a koordinují, a to před vším ostatním.  

Teprve poté lze systém využít i ve prospěch standard-
ních běžných informací směrem k obyvatelům našeho města  
a městských obvodů. Centrem vysílání bude vždy příslušná rad-
nice, odkud budou informace šířeny buď do celého městského 
obvodu nebo do jasně vymezené lokality. 

Lze říci, že spuštění uvedeného systému vytvoří možnosti 
informovat obyvatelstvo města nebo městského obvodu aktivně  
a zejména v aktuálním čase. A to je zřejmě jeden z nejdůležitěj-
ších prvků ve vzájemných vztazích mezi samosprávou a obča-
nem.

Další opravy ve vnitrobloku mezi č. p. 633 – 637 a mateřskou školkou 
v ulici luďka Matury

Statutární město Pardubice MO Pardubice III
vyhlašuje termín 

3. řádného jednání
ZaStUPItElStva

Městského obvodu  Pardubice III,

ve čtvrtek 22. 2. 2006 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA JE VEŘEJNÉ.
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Stejně jako v jiných obvodech se na území Městského obvo-
du Pardubice III řeší neustále problematika dětských hřišť. Jedná 
se o vyřešení provozu hřišť s odpovídajícím zajištěním podmínek 
bezpečnosti všech herních prvků a nutnosti pravidelné kontroly  
a údržby. Zpřísnění zákonů a norem značně navýšilo a bude 
navyšovat finanční nákladnost provozování dětských hřišť. 

V letošním roce byla již celkem tři dětská hřiště zrekonstruo-
vána dle požadavků platné legislativy. Přizpůsobení dalších hřišť  
a vybudování nových bude probíhat v nejbližších letech podle 
finančních možností městského obvodu. 

Bohužel ještě letos jsme mimo finanční plán byli nuceni 
řešit nenadálý havarijní stav dětského hřiště Opavia v ulici Jana 
Zajíce, u cyklistické stezky, na sídlišti Dubina. V září tohoto roku 
došlo k nenávratnému poškození této herní sestavy. Bylo nutno 
okamžitě odstranit část herní sestavy, a to dvojitou závěsnou 
houpačku, jejíž stav byl v té době životu nebezpečný. Zby-
tek herní sestavy byl ve špatném stavu, byla nutná kompletní 
rekonstrukce, tj. osazení nové herní sestavy s obdobnými prvky. 
Provedená rekonstrukce dětského hřiště vyřešila stav dětského 
hřiště, které bylo již zastaralé a nevyhovovalo evropským nor-
mám z hlediska bezpečnosti.

Staré a nevyhovující herní prvky je třeba zlikvidovat  
a  časem, dle finančních možností, nahrazovat novými, normám 
odpovídajícími prvky. 

Problémem údržby pískovišť je zabezpečení jejich hygienic-
kých limitů. Výměna písku v pískovištích je základní podmínkou 
jejich provozu. Bohužel neexistuje žádný desinfekční prostře-
dek, který by docílil účelného a levného řešení. Výměna písku 
na hřištích na území celého našeho obvodu je velmi finančně 
nákladná,ale nutná z hlediska dodržení platné legislativy.

Problematika dětských hřišť

Kontaktní telefonní čísla Úřadu městského obvodu Pardubice III

Mgr. Vítězslav Štěpánek starosta MO 466 799 130

Miroslav Hanuš tajemník ÚMO 466 799 132

Petra Gadlenová sekretariát starosty 466 799 131

Monika Srkalová přestupky, stížnosti 466 799 133

Andrea Kloučková ověřování, rejstříky trestů, podatelna 466 799 149

Alena Chuchlíková stavební úřad - vedoucí 466 799 142

Zina Mejzlíková stavební úřad - technik 466 799 145

Ing. Květoslava Váňová ekonomický a sociální odbor - vedoucí 466 799 134

Jana Šlégrová pokladna 466 799 137

Ilona Kylarová poplatky za psy, odpady 466 799 135

Mgr. Karolina Šilhavá úsek sociálních dávek 466 799 138

Dagmar Čeřovská úsek sociálních dávek 466 799 139

Ing. Kateřina Kovářová úsek investic a rozvoje obvodu – ved. odboru 466 799 141

Ing. Monika Šimůnková úsek dopravy 466 799 143

Miluše Pětioká úsek investic a rozvoje obvodu 466 799 144


