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Zpráva pro 23. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   19. 9. 2018      Číslo zprávy:   1 

Předkladatel:    Ing. arch. Jaroslav Menšík 

Zpracoval:      Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 

Zpráva starosty o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
Důvodová zpráva 

dovolte, abych Vás přivítal na posledním - 23. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I tohoto 
volebního období. 

Než začneme projednávat jednotlivé body programu, chci zrekapitulovat krátce činnost 
starosty, rady městského obvodu a úřadu za období od minulého řádného zasedání 
zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2018. 

Společně s MO Pardubice II - Polabiny jsme uspořádali v sobotu 23. 6. 2018 akci „Pardubice 
na Labi“. Velký podíl na organizaci měl velitel naší jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiří 
Chmelík, jehož hasiči se aktivně zapojili a vozili návštěvníky akce na novém raftu po Labi. 

Jako v minulém roce, tak i letos jsme uspořádali na třídě Míru dne 28. 6. 2018 tradiční akci 
pro děti a jejich rodiče „Hurá na prázdniny“. Akci připravil místostarosta Libor Malý. Dovolte 
mi, abych mu tímto poděkoval za aktivitu a podíl na zdaru celé akce.  

V pondělí 23. 7. 2018 se konala mimořádná rada MO Pardubice I. 

Ve čtvrtek 26. 7. 2018 jsem se u Ing. Dvořáčkové zúčastnil jednání o postupu přípravných 
prací na rekonstrukci Gočárových mlýnů. 

Na jednání u primátora, které se konalo v pátek 27. 7. 2018, byl hlavním bodem programu 
nepořádek a hluk ve Štrossově ulici v souvislosti s provozem nočního podniku EMBARGO . 

V úterý 7. 8. 2018 jsem měl schůzku s Ing. arch. Albrechtem nad rozpracovanou studií 
využití prostoru bývalého lihovaru. 

22. 8. 2018 jsem jednal s panem Černíkem o jeho záměru výstavby bytového domu 
ve vnitrobloku přístupného z ulice Br. Veverkových. 

Ve čtvrtek 23. 8. 2018 jsem se zúčastnil jednání na OMI, kde se projednávalo zadání pro 
vypsání výběrového řízení na projektanta rekonstrukce Kostelní ulice a přilehlého okolí. 



V pondělí 27. 8. 2018 jsme u primátora jednali se zástupci občanů ze Štrossovy ulice 
o neúnosném stavu v souvislosti s provozem nočního podniku EMBARGO. Bylo dohodnuto, 
že právníci města připraví novelu vyhlášky o veřejném pořádku, týkající se zahajovací doby 
provozoven v této ulici. 

Ve čtvrtek 30. 8. 2018 jsem jednal s pracovníky SmP o další spolupráci při údržbě zeleně. 

V pátek 31. 8. 2018 jsem měl pravidelnou poradu u primátora. 

Ve středu 5. 9. 2018 jsem se zúčastnil jednání, které svolal OHA za účelem vyhotovení 
zadání pro zpracování územní studie areálu Tesla, která bude následně zaregistrována a 
bude podkladem pro územní rozhodování v tomto území. 

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 jsem jednal se zástupci stavební firmy STAKO o stanovisku MO 
Pardubice I k dokumentaci pro územní řízení bytové výstavby v areálu po bývalých 
tiskárnách ve Smilově ulici. 

V pondělí10. 9. 2018 jsem navštívil zahájení školního roku a vítání prvňáčků v základní škole 
Bratranců Veverkových. 

Ve středu 12. 9. 2018 proběhlo jednání u Ing. Dvořáčkové o koordinaci investic města a 
městských obvodů s VaK Pardubice. 

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 jsme pořádali v KD Hronovická školení členů okrskových volebních 
komisí před komunálními volbami do zastupitelstev města i městských obvodů. 

Konec týdne byl ve znamení jednání s ředitelem MP a primátorem. 

Významnou akcí letošních prázdnin v našem obvodě byl sportovní park. Během 9 dnů 
probíhaly v prostorách v parku Na Špici akce pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny. Dle 
ohlasů veřejnosti můžeme konstatovat, že se celá akce opět vydařila. 

V průběhu prázdnin proběhlo frézování a oprava vozovek na Bílém Předměstí a v ulici 
Bulharská, bylo provedeno odvodnění komunikace Jindřišská a Jiřího z Poděbrad, 
dokončena byla 5. etapa regenerace sídliště Karla IV. - 3. část, opraven byl chodník 
v Jungmanově ulici. 

Průběžně se zúčastňuji jednání zastupitelstva města Pardubic a komise pro urbanismus a 
architekturu a dle potřeby i jednání dalších komisí města. 

O projednávaných bodech v radě MO Pardubice I jste pravidelně informováni a proto je 
nebudu v této zprávě znovu rekapitulovat. 

Na závěr Vám všem děkuji za spolupráci v celém volebním období a přeji tvůrčí a klidnou 
atmosféru dnešnímu jednání našeho zastupitelstva. 

Děkuji za pozornost. 

 


