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A. Program rozvoje v letech 2015 - 2018 
 

Vyhodnocení programu rozvoje za rok 2015 
Vyhodnocení programu rozvoje za rok 2016 
Vyhodnocení programu rozvoje za rok 2017 
Vyhodnocení programu rozvoje za rok 2018 

 
 

 

DOPRAVA 
 
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY 
 

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

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

2015 – Projektovou dokumentaci od společnosti E – dir s.r.o., se 
sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč za nabídkovou cenu 
21 780 Kč včetně DPH 21 % financoval Městský obvod Pardubice 
III ze svého rozpočtu.  
Vlastní realizaci stavby zajišťovala a financovala společnost 
Služby města Pardubic a.s. Stavba byla provedena v roce 2015 a 
v srpnu 2015 zkolaudována.   
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• Zajistit stavební úpravy přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Jana 
Zajíce (přechod u supermarketu Albert a u restaurace Steak station). 
2015 – je zpracovaná DSP + PDPS s názvem „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, 
Pardubice“ a byla podána žádost o vydání stavebního povolení.  
2016 – dne 15. 2. 2016 bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci 18. 3. 2016. 
Předmětem stavby je dopravní řešení komunikace v ul. Jana Zajíce v Pardubicích, a to v úseku od 
zastávek u Pergoly po křižovatku s ul. Luďka Matury. Projekt řeší stavební úpravy na stávajících 
přechodech pro chodce a v křižovatkách s ul. Jana Zajíce, dále pak úpravy vodorovného dopravního 
značení.  
2017 – v roce 2017 nebylo řešeno.  
2018 – v roce 2018 byla prodloužena platnost stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby. 

 

• Rozšířit výjezd z komunikace Studánecká na komunikaci č. I/36 Na Drážce.  
2015 – byla zpracovaná situace s návrhem rozšíření místní komunikace Studánecká a zřízení 
přídatného jízdního pruhu pro odbočení vpravo, která byla odeslaná Dopravnímu inspektorátu 
Policie ČR se žádostí o vyjádření k záměru.  
Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje se vyjádřil pouze 
obecně, neboť žádost neobsahovala řadu skutečností potřebných pro posouzení záměru takto: 
V případě, že je rozšíření nutné z kapacitních důvodů, tedy křižovatka nevyhovuje podmínkám 
uvedeným v příloze A ČSN 736102 je zřízení přídatného jízdního pruhu odůvodnitelné. Dále 
upozornil, že je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, která bude mj. obsahovat doložení 
vlečných křivek pro nejdelší vozidlo, příčné a podélné řezy, zakreslení dopravního značen 
a doložení kapacitního posouzení křižovatky dle ČSN 73 6102. 

 

• Rozšířit parkoviště před ZŠ Studánka v ulici Luční a prodloužit chodník do ulice Ve 
Stezkách. 
2015 – je zpracovaná projektová dokumentace pro územní 
řízení. Dne 20. 2. 2014 požádal MO III stavební úřad 
Magistrátu města Pardubic o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby, dne 11. 6. 2014 vydal stavební úřad územní 
rozhodnutí, které Krajský úřad Pardubického kraje, jako 
odvolací správní orgán zrušil na základě odvolání účastníka 
řízení a vrátil věc stavebnímu úřadu k novému projednání. 
Dne 18. 3. 2015 vydal stavební úřad nové územní 
rozhodnutí, ale z důvodu odvolání účastníka řízení byl spis 
opět předán odvolacímu správnímu orgánu (Krajskému 
úřadu Pardubického kraje) k rozhodnutí.  
2016 – Krajský úřad Pardubického kraje, jako odvolací orgán 
odvolání zamítl a rozhodnutí o umístění stavby potvrdil. 
Městský obvod Pardubice III uzavřel s projekční společností 
PRODIN a.s. smlouvu o dílo na zpracování PD pro stavební 
povolení a PD pro provedení stavby. Dne 14. 10. 2016 byla 
podána žádost o stavební povolení na speciální stavební 
úřad odbor dopravy Magistrátu města Pardubic. Stavební 
řízení bylo zahájeno dne 10. 11. 2016 a stavební povolení 
vydáno 5. 12. 2016.   
2017 – Stavební povolení vydané dne 5. 12. 2016 nabylo 
právní moci dne 6. 3. 2017.  
Dále bylo vydáno Úřadem městského obvodu Pardubice III, 
ODŽP rozhodnutí o povolení kácení dřevin dne 5. 12. 2017, které nabylo právní moci dne 29. 12. 
2017. Je zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby a stavba je připravena 
k realizaci. 
2018 – v srpnu 2018 Městský obvod Pardubice III uzavřel se společností Službami města 
Pardubic a.s. smlouvu o dílo na "Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku 



3 
 

podél ZŠ Studánka do ulice Ve Stezkách". Stavba byla zahájena v srpnu 2018 a bude dokončena 
nejpozději v květnu 2019.  
 

• Zbezpečnit křižovatku ulic Dašická/Na Drážce/Kpt. Jaroše ve spolupráci s Magistrátem 
města Pardubic, Pardubickým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic. 
2014 – MO III zajistil zpracování Zprávy z bezpečnostní inspekce od auditora. 
Poté proběhlo jednání za účasti starosty MO III a zástupců Ředitelství silnic a dálnic Pardubice, 
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy 
Magistrátu města Pardubic a odboru dopravy a životního prostředí Úřadu MO III. 
2015 – probíhala jednání výše uvedených zástupců se závěrem, že Ředitelství silnic a dálnic 
zpracuje dokumentaci, která bude řešit zbezpečnění křižovatky úpravou dopravního značení. Dále 
bylo slíbeno, že konečnou úpravu budou financovat všichni tři zúčastnění. 
2017 – Ředitelství silnic a dálnic ČR zadalo zpracování dokumentace na rekonstrukci křižovatky 
s ulicí Dašická, opatření ke zvýšení BESIP. 
2018 – Městský obvod Pardubice III se v únoru 2018 vyjadřoval k projektové dokumentaci.  
Podle PD budou rekonstruovány živičné plochy, ochranné ostrůvky, svislé a vodorovné dopravní 
značení. Z důvodu bezpečnosti bude upravena geometrie jízdních pruhů v křižovatce. Základní šířka 
jízdních pruhů je redukována na 3,25 – 3,50 m v místech před potencionálními střetnými body. Ve 
směrových obloucích je provedeno ověření průjezdu pomocí vlečných křivek a podle toho je 
provedeno rozšíření jízdních pruhů na 5,25 – 6,00 m. 
Úpravy dělících ostrůvků jsou navrženy tak, aby nebylo nutné překládat stožáry směrového značení, 
veřejného osvětlení a trakčního vedení. 
Dalším prvkem, který přispěje ke zlepšení orientace řidičů v prostoru křižovatky, bude doplnění 
vodorovného značení a vodící čáry V4 středem křižovatky, dopravní stíny v místech, kde je vhodné 
vést řidiče do levého odbočení. Dále budou doplněny symboly značek P4 a V9c tak, aby byli řidiči 
pozorní v místech, kde mají dávat přednost. 
Na rameni ulice Dašická, směrem z centra, budou odděleny stejnosměrné jízdní pruhy (směr přímý a 
směr doleva), dopravním stínem V13. Toto řešení zajistí dostatečnou viditelnost mezi vozidlem 
jedoucím po Dašické ulici přímo z centra na obec Zminný a řidičem odbočujícím vlevo na ulici 
kpt. Jaroše. 
 

• Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka 
2016 – se společností PRODIN a.s. byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové 
dokumentace řešící zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do a ze Základní školy Studánka. Projekt 
bude řešit vybudování čtyř vyvýšených míst pro přecházení a to na křižovatce ulic Luční a Věry 
Junkové, křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, křižovatce ulic Ve Stezkách a Luční a v 
křižovatce ulic Spojilská a Raabova. Projekt bude dokončen v dubnu 2017. 
2017 – byla zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a na rekonstrukci 
křižovatek – SO 102 křižovatka ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, SO 103 křižovatka ulic Ve Stezkách 
a Luční a SO 104 křižovatka ulic Spojilská a Raabova bylo dne 20. 12. 2017 Magistrátem města 
Pardubic, odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy vydáno stavební 
povolení. SO 101 křižovatka ulic Luční a Věry Junkové bude řešen samostatně. 
2018 – Městský obvod Pardubice III požádal dne 21. 2. 2018 o vydání stavebního povolení na 
stavební objekt SO 101 křižovatka ulic Luční a Věry Junkové. 
 

• Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice 

2016 - Je zpracovaná projektová dokumentace na zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce v úseku od 
křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka Matury a to drobnými stavebními úpravami a 
dopravním značením, čímž dojde ke zkrácení délky přechodů na normové hodnoty, zajištění 
rozhledových poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity parkovacích míst. Na stavbu je vydané 
platné stavební povolení a zpracována dokumentace pro provádění stavby. 
2017 – v roce 2017 nebylo řešeno.  
2018 – v roce 2018 byla prodloužena platnost stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby. 
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU – ROZŠIŘOVAT PARKOVACÍ MÍSTA 
 

• Realizovat stavební úpravy u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická. 
2015 – Předmětem stavby byla úprava a oprava stávajících zpevněných ploch v okolí bytového 
domu včetně výstavby nových parkovacích míst. U bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická 
byla vybudována parkovací plocha pro 9 šikmých parkovacích stání a 4 podélná stání podél 
stávajícího chodníku. Stávající komunikace s poškozeným betonovým povrchem byla provedena 

z asfaltu a na jejím konci bylo z důvodu 
bezpečného otáčení vozidel vybudováno 
obratiště. Chodník ze tří stran bytového 
domu čp. 1565 - 1567 byl opraven a 
proveden ze zámkové dlažby. V chodníku 
podél čp. 1567 vedoucím k autobusové 
zastávce v ulici Dašická byl umístěn sloupek 
z důvodu nežádoucího vjíždění vozidel. 
Stávající asfaltové parkoviště u světelné 
křižovatky bylo rozšířeno o 5 nových kolmých 
parkovacích míst a nově vybudovaný příjezd 
s asfaltovým povrchem a chodník ze 
zámkové dlažby. Součástí akce byly sadové a 
terénní úpravy, kdy došlo k výsadbě keřů a 

stromů ve vnitrobloku a okolo stávajícího dětského hřiště „Zelená brána“.  
V průběhu provádění stavby byly stavební úpravy rozšířeny o další chodníky, které byly opraveny a 
provedeny ze zámkové dlažby.  
 

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

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

Informace k výše uvedeným stavbám: 
Stavbu s názvem „Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u 
bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce, Pardubice“ prováděla společnost Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za celkovou nabídkovou cenu 4 201 936 Kč 
včetně DPH 21 % s dobou realizace: 1. 7. 2015 – 23. 10. 2015 dle smlouvy o dílo, z důvodu rozšíření 
stavby a získání potřebných povolení byl termín realizace prodloužen a stavba dokončena 
v listopadu 2015. 
Projektové dokumentace zpracovávala společnost PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 163 200 Kč včetně DPH 21 %. V ceně byly zahrnuty 
náklady za zpracování studie a projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění 
stavby, včetně inženýrské činnosti. 
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• Řešit parkování v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 359 – 365. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. MO III vyhodnotí situaci v dané lokalitě po vydání povolení a 
následné realizaci stavby: „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ 
do ulice Ve Stezkách“.   
2018 – bude řešeno po dokončení stavby „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení 
chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách“.   
 

• Vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před Domovem pro seniory Dubina 
Pardubice v ulici Blahoutova  
2015 – z důvodu parkování vozidel návštěvníků na stávající společné stezce pro chodce a cyklisty 
v ulici Blahoutova se konalo několik jednání na Magistrátě města Pardubic a poté Rada MO III 
schválila zpracování projektové dokumentace včetně potřebných povolení k realizaci stavby, s tím, 
že vlastní realizaci stavby již provede město Pardubice.  
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a pro provedení 
stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení k provedení stavby bylo zadáno 
Jiřímu Stránskému - projekce dopravních staveb, se sídlem Staré Hradiště 142, 533 52 Pardubice, IČ 
401 29 942 za celkovou nabídkovou cenu 50 820 Kč včetně DPH 21 % s termínem odevzdání 
dokumentace do 31. 7. 2015; Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení speciálního 
stavebního úřadu vydal dne 9. 9. 2015 stavební povolení, které nabylo právní moci dne 29. 9. 2015. 
2016 – v dubnu 2016 byla předána projektová dokumentace a povolení k provedení stavby odboru 
majetku a investic Magistrátu města Pardubic k realizaci stavby. Stavba byla zahájena v měsíci září 
a dokončena v říjnu 2016. Bylo vybudováno parkoviště o kapacitě 6 stání z toho jedno stání pro 
imobilní řidiče včetně příjezdové komunikace k parkovacím místům a sjezdů z místní komunikace. 
Dále byly odstraněny betonové květníky a provedeny vegetační úpravy včetně výsadby nových 
stromů a keřů. Zhotovitelem stavby byla společnost MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, 533 
52 Staré Hradiště za nabídkovou cenu 725 171 Kč včetně DPH 21 %.  
 

• Parkovací stání u bytového domu čp. 1247 v ulici Na Okrouhlíku 
2016 - Společnost PRODIN a.s. zpracovala studii s názvem „Parkovací stání v ulici Na Okrouhlíku 
u čp. 1247“. Studie řeší vybudování 10 nových parkovacích stání před vchodem do bytového domu 
čp. 1247 v místě, kde je v současnosti zeleň.  
2017 – byla zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a Magistrát města 
Pardubic, stavební úřad vydal dne 11. 12. 2017 územní souhlas, který nabyl právních účinků dne 
12. 12. 2017. Následně byla zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a podána 
žádost o vydání stavebního povolení. 
2018 – je vydáno stavební povolení a zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 

 
POKRAČOVAT V REGENERACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA 
 

• Zpracovat dodatek k Projektu regenerace panelových sídliště Dubina z roku 2003, který 
bude složit jako podklad k žádostem o dotace z Programu regenerace panelových sídlišť 
vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. 
2015 – v prosinci 2015 byla provedena aktualizace projektu regenerace panelového sídliště Dubina 
– Pardubice, v němž byly zahrnuty veškeré investiční akce uskutečněné v letech 2003 – 2015.   
Tato aktualizace projektu regenerace panelového sídliště Dubina byla provedena, neboť úpravy 
lokalit č. 2 a č. 5, které jsou vymezeny společnou stezkou pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova 
po ulici Erno Košťála směrem k ulici Jana Zajíce, Luďka Matury a k ulici Dubinská, jsou již z větší 
části dokončeny. Nyní se připravují úpravy lokalit č. 3 a č. 6, které jsou vymezeny společnou 
stezkou pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála směrem k ulici Lidmily 
Malé, Bartoňova a k ulici Dubinská. Regenerace se týká pouze zástavby panelového typu. Z tohoto 
projektu budou dále zpracovávány jednotlivé dokumentace pro stavební řízení, které budou 
předmětem žádostí o dotaci ze státního rozpočtu, z programu Ministerstva pro místní rozvoj na 
realizaci jednotlivých akcí v následujících letech.  
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• Regenerace komunikací a parkovacích ploch v ulici Jana Zajíce před čp. 984 - 986, v ulici 
Josefa Janáčka před čp. 987 a čp. 948 - 952 (je zpracovaná projektová dokumentace - 
lokalita 5A). 
2015 – v říjnu 2015 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a dne  
27. 11. 2015 vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2015.  

V prosinci 2015 byla společností PRODIN a.s. zpracovaná dokumentace pro provádění stavby a 
v lednu 2016 byla prostřednictvím města Pardubice podána žádost o dotaci z programu 
Regenerace panelových sídlišť pro rok 2016 a v případě získání dotace ve výši 4 mil. Kč bude stavba 
realizována v roce 2016. Celkové rozpočtové náklady na provedení stavby dosahují částky 18 mil. 
Kč.  
2016 – v lednu 2016 byla prostřednictvím Statutárního města Pardubice na Ministerstvo pro místní 
rozvoj podána žádost o poskytnutí dotace z podprogramu „Regenerace sídlišť“ na rok 2016 na 
provedení stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04), 
Pardubice“. Dotace nám nebyla přidělena z důvodu nedostatečných finančních prostředků. Poté 
probíhala jednání s městem o možném dofinancování stavby, aby mohla být stavba realizována 
v letošním roce. Dne 1. 6. 2016 sdělilo město MO I, II a III, že pokud chtějí stavbu realizovat, musí 
předfinancovat ze svých finančních prostředků dotační zdroje, které nejsou potvrzené. Jedná se o 
transfer městu ve výši 4 mil.  
Přestože jsme dotaci nezískali, byla stavba v průběhu měsíce listopadu zahájena z prostředků 
Městského obvodu Pardubice III a s využitím bezúročné půjčky od města Pardubice. Byla 
provedena přeložka vysokého napětí elektro, bez které by nebylo možné stavbu uskutečnit. Dále 
proběhla rekonstrukce chodníků před bytovým domem čp. 984 – 986 a čp. 947. V příštím roce bude 
stavba pokračovat rekonstrukcí chodníků za čp. 947 a před bytovým domem čp. 948 – 952, 
rekonstrukcí veřejného osvětlení, parkovacích míst, místní komunikace přilehlé k parkovacím 
místům a vybudováním kontejnerových přístřešků. V místě stávajícího přechodu pro chodce bude 
vybudován středový ostrůvek. Součástí projektu jsou i sadové úpravy. 
V prosinci 2016 byla podána nová žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace z 
podprogramu Regenerace panelových sídlišť v roce 2017 na projekt „Regenerace panelového 
sídliště Dubina – lokalita 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04), Pardubice“. 
2017 - Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Regenerace sídlišť“ na provedení 
této stavby jsme ani v roce 2017 nezískali. Akce byla ponechána mezi náhradními akcemi pro 
případ, že budou k dispozici další finanční prostředky.  
V roce 2017 byla provedena rekonstrukce chodníků za čp. 947 a před bytovým domem čp. 948 – 
952, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování 3 nových kontejnerových přístřešků, stavba 
nových parkovacích míst a místní komunikace přilehlé k parkovacím místům. V místě stávajícího 
přechodu pro chodce byl vybudován středový ostrůvek. Součástí stavby byly i sadové úpravy. 
Stavba byla dokončena v červnu 2017 mimo terénních a sadových úprav před bytovým domem čp. 
948 - 952 v ul. Josefa Janáčka, neboť probíhala rekonstrukce (zateplení) bytového domu čp. 948 - 
952. Výsadby byly dokončeny v říjnu 2017. 
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• Regenerace prostoru v ulici Jana Zajíce mezi čp. 866 – 869 a čp. 983, 946 a 865 (lokalita 2A). 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
2016 – v roce 2016 nebylo řešeno. 
2017 - V listopadu 2017 byla provedena „Úprava stávajícího zeleného ostrůvku v ulici Jana Zajíce“ 
spočívající v opravě komunikace - vozovky v ulici Jana Zajíce před čp. 868 - 869 - jednalo se o 
úpravu stávajícího zeleného ostrůvku spočívající v provedení zemních prací, vybourání a osazení 
silničních obrubníků, dodávce a montáži dešťové uliční vpusti včetně kanalizační přípojky, 
provedení asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 včetně podkladních vrstev a vyplnění spár 
asfaltovou zálivkou, terénní úpravy. Celkové náklady stavby byly 125 566 Kč včetně DPH 21 %. 
 

• Stavebně připravit projekt regenerace lokalit 3 a 6. 
2015 – z lokality 3 byla vybrána část 3A-K5, 3A-K8, 3A-O2 v rámci které se řeší nedostatek 
parkovacích míst v ulici Bartoňova vybudováním parkoviště mezi čp. 821 a čp. 833 a optimalizuje se 
kapacita kontejnerových přístřešků, včetně rekonstrukce komunikací – chodníků a vozovky. 
Dne 5. 10. 2015 byla uzavřena se společností Prodin a.s. smlouva o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby s názvem „Regenerace panelového 
sídliště Dubina – lokalita 3 (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2)“ za nabídkovou cenu 359 370 Kč.  
 

• Přednostně řešit nedostatek parkovacích míst v ulici Bartoňova vybudováním parkoviště 
mezi čp. 821 a čp. 833. 
2015 – viz popis v předchozím bodě  
Po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou v roce 2016 zajištěna 
potřebná povolení k provádění stavby, zpracuje se projektová dokumentace pro realizaci stavby a 
v lednu 2017 bude podána žádost o dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť. 
V lokalitě 3 byla vybrána plocha (označená jako 3A-K5) mezi bytovými domy čp. 821 a čp. 833 
v ulici Bartoňova. Na stávajícím nevyužívaném antukovém hřišti je navrženo vybudování nového 
parkoviště se 70 novými parkovacími místy, z nichž 5 parkovacích míst je navrženo pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Vedle výměníku jsou navrženy 2 kontejnerové přístřešky 
každý s kapacitou 9 ks kontejnerů, do nichž se přemístí kontejnery pro směsný komunální a tříděný 
odpad, které jsou nyní podél místní komunikace vedle bytového domu čp. 845. Oprava 
komunikace k bytovému domu čp. 849. V křižovatce mezi výměníkem, bytovým domem čp. 845 a 
čp. 833 je navržen příčný práh. Součástí projektové dokumentace bude i veřejné osvětlení v dané 
lokalitě a sadové úpravy. 
2016 - Předsedy dotčených společenství bytových domů jsme požádali o projednání návrhu 
stavebních úprav s vlastníky bytových jednotek a o sdělení připomínek a námitek do 31. 3. 2016. 
Všechny opodstatněné a technicky splnitelné připomínky a náměty jednotlivých společenství 
bytových domů jsme se snažili zahrnout do projektu. Po získání vyjádření dotčených orgánů 
a vlastníků podzemních a nadzemních zařízení požádal Městský obvod Pardubice III o vydání 
stavebního povolení. Po vydání stavebního  povolení byla zpracovaná projektová dokumentace pro 
provádění stavby. Tato stavba měla být předmětem žádosti o dotaci z programu vyhlášeného 
Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2017. 
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Dne 20. 12. 2016 Magistrát města Pardubic, odbor 
dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a 
dopravy vydalo stavební povolení, které nabylo 
právní moci dne 21. 1. 2017. Je zpracována 
projektová dokumentace pro provedení stavby. 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj 
změnilo podmínky a tím i termín pro podání žádosti 
(do 30. 12. 2016) z programu Regenerace 
panelových sídlišť v roce 2017 nebylo možné (z 
důvodu probíhající lhůty k odvolání proti vydanému 
stavebnímu povolení) požádat o podporu na lokalitu 
„Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 
(3A-K5, 3A-K8, 3A-O2)“. Byla podána nová žádost na 
podporu na projekt „Regenerace panelového 
sídliště Dubina – lokalita 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04), 
Pardubice“. 
2017 – stavba je připravena k realizaci. Je 
zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby a vydané platné stavební povolení, které 
nabylo právní moci v lednu 2017. Plocha 
nevyužívaného antukového hřiště nyní slouží jako 
dočasné parkoviště.  
2018 – stavba byla zahájena dne 16. 4. 2018 a dokončena 20. 8. 2018 (s výjimkou realizace výsadeb 
dřevin, která bude s ohledem na klimatické podmínky dokončena nejpozději do 15. 10. 2018). 
Stavbu realizovávala společnost Služby města Pardubic a.s. Stavba byla financována z rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III ve výši 10 101 389 Kč včetně DPH. 

 

• Regenerace panelového sídliště Dubina – Etapa U – lokalita 6B“ 
2018 – bylo objednáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení 
stavby. Jedná se o Regeneraci části sídliště Dubina, konkrétně části u domů čp. 1006 – 1011. 
Projektová dokumentace bude obsahovat průzkumy pro řádné provedení díla stavby, návrh 
samotné regenerace prostředí, objekt veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, kontejnerová 
stání a další související prvky. 

• Dopravní koncepce zóny 30 na území Studánky 

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

 
POKRAČOVAT V OPRAVÁCH CHODNÍKŮ 

 

• Pokračovat v opravách chodníků na Slovanech (v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční, 
Raabova, V Lipinách, ….). 
2015 – v období 20. 4. 2015 – 21. 6. 2015 byla provedena větev 
„C“, kterou tvoří vnitřní trojúhelník ulic Spojilská, Pod Lipami a 
Na Kopci. Jedná se o chodník po pravé straně ulice Spojilská ve 
směru od křižovatky ulic Spojilská a Pod Lipami, o chodník po 
pravé straně ulice Na Kopci ve směru od restaurace Slovan a 
chodník po pravé straně ulice Pod Lipami ve směru od 
restaurace U Vojtěchů.   
Jedná se o frekventovanou komunikaci, která byla ve špatném 
technickém stavu. V ulicích Spojilská a Na Kopci je veřejné 
osvětlení na protější straně ulice, pouze v ulici Pod Lipami byly 
osazeny 3 nové lampy veřejného osvětlení. Stavba byla zadána 
společnosti Služby města Pardubic a.s., za nabídkovou cenu 
2 153 611 Kč včetně DPH 21 % (z toho náklady na stavbu 
chodníku byly 2 040 647 Kč a na stavbu veřejného osvětlení 
112 964 Kč);   
2017 - v období od 3. 4. 2017 do 31. 5. 2017 byla prováděna stavba „Oprava chodníků v ulicích 
Spojilská a Pod Lipami v Pardubicích - větev B“. Ulice Spojilská (od ulice Lesní pravá část) a ulice 
Pod Lipami (pravá část po restauraci U Vojtěchů).  Celková cena za provedení stavby byla 1 398 643 
Kč včetně DPH 21 %. Stavba byla dokončena před termínem dne 19. 5. 2017.  

 

Poslední nedokončená větev je větev D – ulice 
Hraniční (pravá strana od zvoničky) a ulice 
Raabova (od křižovatky s ul. Hraniční po 
křižovatku s ul. Spojilská). Součástí větve D je i 
rekonstrukce veřejného osvětlení.  
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• Opravit chodník v ulici Na Drážce od čp. 345 po čp. 358 a od čp. 1555 po čp. 1564. 
 

2015 – Chodník označený „osa 1b“ 
navazuje na právě dokončenou stavbu 
„Stavební úpravy prostoru u bytového 
domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u 
bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce, 
Pardubice“. Začíná u chodníkového 
přejezdu k čp. 1564 a končí u bytového 
domu čp. 1538, kde se napojuje na 
zrekonstruovaný úsek chodníku v roce 
2009. Součástí stavby podélného chodníku 
jsou tři chodníkové příjezdy umožňující 
příjezd vozidel IZS k bytovým domům. 
Opravu chodníku v ulici Na Drážce 
prováděla v období od 29. 10. 2015 do 30. 

11. 2015 společnost Služby města Pardubic a.s., za nabídkovou cenu 782 358 Kč včetně DPH 21 %. 

2016 – V termínu od 20. 6. 2016 do 31. 8. 2016 
probíhala druhá část stavby „Oprava chodníku 
Na Drážce čp. 345 – 358 a čp. 1535 – 1564“.  
„Osa 2“ navazuje na místo pro přecházení přes 
ulici Ve Stezkách a končí u čp. 345, kde 
navazuje na již rekonstruovaný chodník ze 
zámkové dlažby. Nový chodník v šíři 2 m byl 
vybudován ze zámkové betonové dlažby. 
Součástí chodníku jsou vodicí prvky pro 
nevidomé a slabozraké. Hlavní trasa chodníku 
je z obou stran lemovaná zelení, na rozhraní 
chodníku a okolních ploch byly osazeny 
betonové obrubníky. Součástí chodníku jsou 
palisádová schodiště u některých vstupů k domům. Opravu chodníku v ulici Na Drážce od čp. 345 
po čp. 358 – „osa 2“ prováděla společnost Služby města Pardubic a.s., za nabídkovou cenu 1 506 
322 Kč včetně DPH 21 %. 
 

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

• Pokračovat v opravách chodníků – ulice Luční (od křižovatky s ulicí Dašická po ulici  
Na Drážce). 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
2016 – v roce 2016 nebylo řešeno. 
2017 – v roce 2017 nebylo řešeno. 
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2018 – v roce 2018 byla přeskládaná dlažba 50/50 cm v úseku od křižovatky s ul. Dašická směrem 
k zahradnictví. 
  

• Pokračovat v opravách chodníků v ulici Sezemická před čp. 1374 - 1375, čp. 1376 - 1377  
a čp. 1397. 
2015 - Před bytovými domy čp. 1397, čp. 1376 – 1377 a čp. 
1374 – 1375 je vzrostlá řada hlohů obecných, lípa malolistá a 
jasan ztepilý, a proto byla v říjnu 2015 provedena opravu 
spočívající v odstranění betonové dlažby 50/50 cm 
poškozené kořenovým systémem stromů a jejím 
nahrazením asfaltovým recyklátem. Tato oprava byla 
provedena z důvodu zachování vzrostlých stromů.  
2016 – Městský obvod Pardubice III uzavřel dne 26. 4. 2016 
se společností PRODIN a.s. smlouvu o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 
provedení stavby. Dne 2. 11. 2016 Městský obvod Pardubice 
III požádal Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, 
oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy o vydání 
stavebního povolení.  
2017 - Stavební  povolení na stavbu s názvem „Oprava 
chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové 
po křižovatku s ul. Bezdíčkova“ bylo vydáno dne 3. 1. 2017 a 
nabylo právní moci dne 4. 2. 2017. Je zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby a 
rozpočtové náklady stavby jsou 1,4 mil. Kč včetně DPH 21 %. Stavba opravy chodníku však musí být 
koordinována s připravovanou stavbou rekonstrukce kanalizace v ulici Sezemická, jejímž 
investorem bude společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Dalším požadavkem společnosti 
Vodovody a kanalizace a.s. je, že v rámci stavby musí být provedena výměna dotčených 
vodovodních a kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti. 
 

• Opravit chodník v ulici Jana Zajíce před čp. 860 – 864. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno.   
2016 – V červenci 2016 byly provedeny lokální opravy asfaltové komunikace – chodníku před 
vchody do domu čp. 863 a 864 a z boku čp. 864. 
V prosinci 2016 byla provedena oprava chodníku za bytovým domem čp. 864 – bezbariérové 
napojení na stávající komunikace – chodníky. 
 

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

• Oprava chodníku v ulici Potěšilova 

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

• Oprava chodníku v ulici Na Drážce z boku čp. 1564 

2016 – v období červen – srpen 2016 byla provedena oprava chodníku v ulici Na Drážce z boku čp. 
1564 spočívající ve vybourání litého asfaltu a jeho nahrazení zámkovou dlažbou včetně opravy 
betonového schodiště, které bylo nahrazeno šikmou rampou ze zámkové dlažby. Městský obvod 
Pardubice III financoval stavbu pouze na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. 
 

• Oprava přístupového chodníku k bytovému domu čp. 973 v ulici Erno Košťála 
2017 – v dubnu 2017 byla provedena oprava přístupového chodníku k čp. 973 v ulici Erno Košťála. 
Stávající chodník z litého asfaltu byl vybourán a nově vydlážděn chodník ze zámkové dlažby. 
Součástí stavby byla úprava zeleně u bytového domu. 
 

• Oprava povrchu stávajícího chodníku u čp. 832 v ulici Bartoňova 
2017 – V červnu 2017 byl vybudován v místě vyšlapané cestičky chodník z betonových dlaždic 
50/50 cm.  

 

• Oprava chodníku u parkoviště v ulici Lidmily Malé před čp. 613 - 618 
      2017 - V termínu od 18. 8. 2017 do 23. 8. 2017 byla provedena oprava chodníku spočívající 

v odstranění porušeného asfaltového krytu, vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí, 
provedení asfaltového spojovacího postřiku a položení nového asfaltového krytu. Celkové náklady 
stavby byly 112 553 Kč včetně DPH 21 %. 

 

• Oprava stávajícího chodníku ve vnitrobloku ulic Na Drážce za čp. 345-349 a Rumunská 
2017 – V říjnu 2017 byl v místě vyšlapané cestičky proveden chodník z betonových dlaždic 50/50 
cm. Celkové náklady stavby byly 107 110 Kč včetně DPH 21 %. 

 

• Oprava chodníku v ul. Dašická v úseku od křižovatky s ul. 
K Pardubičkám po konec zálivu zast. MHD 
2017 - V termínu od 23. 10. 2017 do 3. 11. 2017 byla 
provedena běžná údržba komunikace – chodníku, kdy 
stávající povrch z betonových dlaždic 50/50 cm byl 
nahrazen zámkovou dlažbou, v místě záhonů byly osazeny 
nové betonové obruby. Celkové náklady stavby byly 240 
851 Kč včetně DPH 21 %. 
 

 

• Oprava chodníku v ulici v ulici Josefa Janáčka od zastávky MHD Dubina, sever (směr město) 

k přechodu pro chodce přes silnici č. I/36 
2018 - v březnu 2018 byl opraven asfaltový chodník v ulici Josefa Janáčka od zastávky MHD Dubina, 

sever (směr město) k přechodu pro chodce přes silnici č. I/36,  

 

• Oprava chodníku v ulici Na Okrouhlíku  
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2018 - v dubnu 2018 byl opraven chodník v ulici Na 

Okrouhlíku v úseku od ulice Dašická před čp. 620, 616, 617, 

618, 619 po místní komunikaci (vjezd ke garážím). Stávající 

poškozená dlažba byla odstraněna a nahrazena zámkovou 

dlažbou.  
Jsou opravovány i další poškozené chodníky např. formou 

lokálních oprav. 

 

 

• Vnitroblok mezi čp. 621 – 623, čp. 624 – 628 v ulici 
Blahouova a čp. 629 – 632 v ulici Jana Zajíce 
2018 – v červnu 2018 bylo zadáno zpracování studie „Regenerace prostoru před čp. 621 – 623 
v ulici Blahoutova, před čp. 624 – 628 v ulici Blahouova a před čp. 629 – 632 v ulici Jana Zajíce“ 
 

• Vnitroblok před čp. 601 – 606 v ulici Bartoňova, před čp. 607 – 612 v ulici Blahoutova, před 
a za čp. 613 – 620 v ulici Lidmily Malé 
2018 – v červnu 2018 bylo zadáno zpracování studie „Regenerace prostoru před čp. 601 – 606 
v ulici Bartoňova, před čp. 607 – 612 v ulici Blahoutova, před a za čp. 613 – 620 v ulici Lidmily Malé“ 

 

UDRŽOVAT STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY A BUDOVAT NOVÉ CYKLOSTEZKY 
 

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

      V roce 2014 byla dokončena centrální osa sídliště severozápad – jihovýchod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 – V srpnu 2015 společnost PRODIN a.s. zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení. Stavební povolení pro stavbu zpevněných ploch bylo vydáno dne 30. 10. 2015 a nabylo 
právní moci dne 2. 12. 2015. Územní souhlas s umístěním stavby kabelového vedení veřejného 
osvětlení byl vydán dne 14. 10. 2015 a nabyl právní moci dne 19. 10. 2015. 
Dokumentace pro provádění stavby „Cyklostezky v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – 
jihozápad, Pardubice“ byla zpracovaná v prosinci 2015.  Úpravy začínají napojením na komunikaci v 
ulici Blahoutova a končí napojením na komunikaci vedoucí v parkovišti mezi ulicemi E. Košťála a 
Dubinská. V lednu 2016 byla prostřednictvím Statutárního města Pardubice podána na Státní fond 
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dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu 
SFDI. 
2016 - V lednu 2016 jsme prostřednictvím města Pardubice podali žádost o dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rekonstrukci cyklostezky v centrální ose sídliště 
severovýchod - jihozápad Dubina, která kříží osu severozápad - jihovýchod. Úpravy začínají 
napojením na komunikaci v ulici Blahoutova a končí napojením na komunikaci vedoucí v parkovišti 
mezi ulicemi E. Košťála a Dubinská. Dotaci ze SFDI jsme nezískali. Dle stávajících dotačních 
podmínek SFDI by stavba musela být dokončena do konce roku 2016 a vzhledem ke schválenému 
rozpočtu města na rok 2016 (dotace 15 000 tisíc Kč a vlastní zdroje 7 500 tisíc Kč) nebylo možné 
stavbu zahájit a připravit výběrové řízení tak, aby byl tento termín reálný.  
Prostřednictvím města Pardubice byla podána dne 22. 4. 2016 žádost o podporu z Evropských 
fondů – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy s tímto výsledkem:  
„Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo splněno obecné kritérium přijatelnosti  je projekt vyřazen z 
dalšího hodnocení v rámci IROP. Celkové náklady projektu jsou 20 597 411,50 Kč.  
Projekt byl předložen v rámci aktivity Cyklodoprava. Z předložené projektové dokumentace lze z 
hlediska objemu výdajů za jednu z hlavních aktivit projektu považovat i úpravu veřejného 
prostranství. Tato aktivita však není v souladu s hlavními aktivitami uvedenými ve Specifických 
pravidlech pro žadatele a příjemce. Projekt byl zamítnut v rámci přijatelnosti, kdy není možné 
doplňovat žádost.“ 
2017 - v říjnu 2017 byla společností MIROS majetková a.s. zahájena rekonstrukce cyklostezky 
dlouhé cca 420 metrů, která vede centrální osou sídliště Dubina severovýchod - jihozápad Dubina a 
kříží osu již zrekonstruované cyklostezky severozápad - jihovýchod. Úpravy začínají napojením na 
komunikaci v ulici Blahoutova a končí napojením na komunikaci mezi ulicemi Erno Košťála a 
Dubinská. Součástí rekonstrukce cyklostezky je i úprava některých přístupových chodníků 
napojených na cyklostezku. Povrch části cyklostezky bude asfaltobetonový a pochozí plochy pro 
chodce ze zámkové dlažby. Dále bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova 
dopravního značení, osazen nový mobiliář včetně sadových a terénních úprav. Byla realizována 
část veřejného osvětlení v úseku mezi komunikacemi Erno Košťála a parkovištěm Erno Košťála 
(proti čp. 970 – 972). Dále byly odstraněny vyvýšené betonové záhony. Ostatní práce budou 
vzhledem k očekávaným klimatickým podmínkám pokračovat v roce 2018, kdy budou i dokončeny. 
2018 – pokračovala rekonstrukce cyklostezky vedoucí centrální osou sídliště Dubina severovýchod - 
jihozápad Dubina křížící již zrekonstruovanou cyklostezku severozápad - jihovýchod. V rámci 
rekonstrukce cyklostezky byla provedena i úprava některých přístupových chodníků napojených na 
cyklostezku. Povrch části cyklostezky je asfaltobetonový a pochozí plochy pro chodce jsou ze 
zámkové dlažby. Byly odstraněny betonové zdi za bytovým domem čp 810 – 816, dále byla 
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova dopravního značení, osazen nový mobiliář. 
Sadové a terénní úpravy budou dokončeny nejpozději do 30. 11. 2018. 
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• Ve spolupráci s městem zbezpečnit cyklodopravu v ulici Dašická vybudováním společné 
stezky pro chodce a cyklisty v místě stávajícího chodníku. 
2015 -  město Pardubice zajišťuje zpracování projektové dokumentace na společnou stezku pro 
chodce a cyklisty. 

 
ZLEPŠIT KVALITU DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ 
 

• Ve spolupráci s Městem Pardubice zajistit rekonstrukci vnitrobloku ulic Na Drážce, 
Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
2016 – V srpnu 2009 byla zpracovaná projektová dokumentace na tuto akci a stavební povolení 
bylo vydáno dne 18. 1. 2010. Toto stavební povolení pozbylo platnosti, neboť stavba nebyla 
zahájena z důvodu, nedostatku rozpočtových prostředků. Stavební úpravy byly projednávány 
s občany a většině požadavků občanů se vyhovělo, tím se rozpočtové náklady akce stanovené 
v roce 2009 vyšplhaly na částku 16 881996 Kč včetně DPH 21 %. 
Vzhledem ke stavu účelových komunikací se uvažuje, že bude zpracovaná nová projektová 
dokumentace s názvem „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce 
u čp. 1499 – 1501“.  V rámci této stavby již nebudeme řešit rekonstrukci antukového hřiště 
a vybudování nového dětského hřiště před bytovým domem čp. 1499 – 1501, neboť v dostupné 
vzdálenosti byla v roce 2009 ve vnitrobloku ulic Na Drážce a U Háje vybudována tzv. Odpočinková 
zóna s dětskými hřišti a v roce 2014 byla rozšířena o petangové hřiště a fitness stroje. V místě 
bývalého antukového hřiště by mohla být provedena úprava zeleně a výsadba keřových skupin.  
Městský obvod Pardubice III požádal v prosinci 2016 společnost PRODIN a.s. o cenovou nabídku za 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Předmětem projektové dokumentace budou stavební úpravy, 
a to účelových komunikací, včetně nových parkovacích míst, veřejného osvětlení, sadových a 
terénních úprav a další související prvky. Součástí projektové dokumentace budou průzkumy pro 
řádné provedení díla stavby, provedení inženýrské činnosti – zákresy sítí, obstarání stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků stavebního řízení. 
Rada MO III bude v roce 2017 na lednovém jednání schvalovat zadání zpracování projektové 
dokumentace řešící rekonstrukci komunikací před čp. 1499 – 1501 v ulici Bezdíčkova a před čp. 
1503 – 1501 v ulici Na Drážce.  
2017 - Je zpracovaná projektová dokumentace stavby: „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 
1502-1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501“, která řeší stavební úpravy účelových komunikací, 
včetně nových parkovacích míst, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav. Na stavbu je 
vydán územní souhlas i stavební povolení. 
2018 – v srpnu byla uzavřena smlouva s dodavatelem na realizaci stavby „Stavební úpravy v ul. 
Bezdíčkova u čp. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501“. Stavba bude realizovaná do konce 
roku 2018. 
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• Postupně nahrazovat stávající betonové komunikace živičným povrchem.  
Je prováděno v rámci investičních akcí. 
2017 - Je prováděno v rámci investičních akcí (např. v roce 2017 „Regenerace panelového sídliště 
Dubina – lokalita 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04), Pardubice“, Oprava parkoviště za Zdravotním 
střediskem v ulici Lidmily Malé“, …). 
2018 – Je prováděno v rámci investičních akcí (např. v roce 2018 „Regenerace panelového sídliště 
Dubina – lokalita 3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2)“)  
 

• Oprava komunikace v ulici Erno Košťála  
2016 - Betonový povrch komunikace v ulici Erno Košťála před čp. 1014 - 1015 u Penzionu pro 
seniory dostal nový asfaltový povrch financovaný z rozpočtu města. 
 

• Oprava parkoviště za Zdravotním střediskem v ulici 
Lidmily Malé 

2017 - V období letních prázdnin 2017 byla 
provedena oprava povrchu betonového parkoviště 
za Zdravotním střediskem v ulici Lidmily Malé. 
Betonový povrch parkoviště dostal nový asfaltový 
povrch financovaný z rozpočtu města. 

 
 
 
 
 

• Řešit úpravu povrchu účelové komunikace v areálu garáží v ulici Věry Junkové ve 
spolupráci s Magistrátem města Pardubic 
2013 – MO III na základě stížností vlastníků garáží objednal v červenci 2013  
u společnosti PRODIN a.s. zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu“ 
„Oprava ploch u garáží v ul. Věry Junkové“.  
2014 – dne 18. 6. 2014 byl Magistrátem města Pardubic, odborem dopravy, oddělením speciálního 
stavebního úřadu a dopravy udělen souhlas s provedením stavebního záměru stavby, který platí 2 
roky ode dne jeho vydání. 
2015 – proběhlo několik jednání s vlastníky garáží a MO III žádal město Pardubice o zařazení 
předmětné akce do rozpočtu města pro rok 2015 a do všech jeho změn. Bohužel jsme nezískali 
finanční prostředky na provedení stavby.  
Na konci roku 2015 MO III žádal město o 
spolufinancování dané akce. Požádal město Pardubice o 
zařazení dané akce do rozpočtu města na rok 2016 a do 
rozpočtu MO III byla navržena částka 2 mil. Kč. O 
přidělení či nepřidělení rozhodne zastupitelstvo MO III.  
2016 - Stavba „Oprava ploch u garáží v ulici Věry 
Junkové, Pardubice“ probíhala od 12. 3. 2016 do 15. 7. 
2016. Stavba byla realizována po etapách.  

  Etapa č. 1 byla provedena za cenu 1 170 232 Kč vč. DPH.  
  Etapa č. 2 byla provedena za cenu 943 079 Kč vč. DPH.  
  Etapa č. 3 byla provedena za cenu 1 071 864 Kč vč. DPH.  
  Etapa č. 4 byla provedena za cenu 810 452 Kč vč. DPH. 

Etapa č. 5 byla provedena za cenu 704 214 Kč vč. DPH. 
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• Oprava komunikace v ulici Ve Stezkách. 

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

 

• Oprava komunikace v ulici Pod Zahradami  

2016 - Po provedení výkopů v komunikaci v ulici Pod Zahradami z důvodu rekonstrukce 
plynovodního vedení byla v dubnu 2016 provedena oprava komunikace – vozovky v ulici  
Pod Zahradami – jednalo se o pokládku nového asfaltového krytu vozovky v plné šíři – v ulici Pod 
Zahradami od křižovatky s ulicí Ve Stezkách po čp. 709 (komunikace II. třídy č. 063b). 
 

• Oprava komunikace v ulici U Háje 
2016 – místní komunikace byla v listopadu 2016 
opravena – výtluky byly vyspraveny asfaltovou 
směsí s tlakovým zástřikem se zadrcením. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Oprava komunikace v ulici Věry Junkové  

2017 – V srpnu 2017 byla realizována stavba „REKO MS Pardubice – Věry Junkové I.“, při níž byla 
provedena rekonstrukce plynovodního vedení. Po provedení výkopů v komunikaci v ulici Věry 
Junkové a v ulici Luční byla provedena oprava komunikace - vozovky v ulici Věry Junkové od 
křižovatky s ulicí Rumunská po čp. 81 a v ulici Luční od křižovatky s ulicí Věry Junkové po čp. 44 - 
jednalo se o pokládku nového asfaltového krytu vozovky v plné šíři nebo v části vozovky. Stavba 
byla financována společností RWE GasNet, s.r.o. 

 

BEZBARIÉROVOST 
 

• Nadále pokračovat v budování bezbariérových přístupů na komunikacích. 

2015 - v křižovatce ulic Blahoutova a Bartoňova byly sníženy obruby na 2 stávajících přechodech 
pro chodce.   
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Stávající přechody pro chodce u obchodního 
centra Galanta řešit bezbariérově. 
2015 - před bytovým domem čp. 1568 v ulici 
Studánecká byly sníženy obruby na stávajícím 
přechodu pro chodce (směrem na parkoviště u 
obchodního centra Galanta). 

 
  
 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
DOKONČIT ÚPRAVY CENTRÁLNÍ OSY SÍDLIŠTĚ DUBINA 
 

• V rámci akce Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála 
- regenerace ploch veřejné zeleně a mobiliáře.   
2015 - Dokumentace pro provádění stavby „Cyklostezky v centrální ose sídliště Dubina – 
severovýchod – jihozápad, Pardubice“ byla zpracovaná v prosinci 2015.  Úpravy začínají napojením 
na komunikaci v ulici Blahoutova a končí napojením na komunikaci vedoucí v parkovišti mezi 
ulicemi E. Košťála a Dubinská. Součástí stavby je regenerace veřejné zeleně a osazení nového 
mobiliáře. V lednu 2016 budeme prostřednictvím Statutárního města Pardubice podávat žádost na 
Státní fond dopravní infrastruktury o příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. 
2017 - v říjnu 2017 byla společností MIROS majetková a.s. zahájena rekonstrukce cyklostezky 
dlouhé cca 420 metrů, která vede centrální osou sídliště Dubina severovýchod - jihozápad Dubina a 
kříží osu již zrekonstruované cyklostezky severozápad - jihovýchod. Na závěr této investiční akce 
v roce 2018 budou provedeny sadové a terénní úpravy včetně osazení nového mobiliáře. 
2018 - v srpnu 2018 byla realizovaná stavba cyklistické stezky a zpevněných komunikací, veřejného 
osvětlení s výjimkou realizace výsadeb dřevin, která bude s ohledem na klimatické podmínky 
dokončena nejpozději do 30. 11. 2018. V roce 2019 bude řešena nová výsadba stromů a keřů na 
vzniklém svahu za čp. 810 - 815. 

 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
 

• Pokračovat v opravách dětských hřišť a sportovišť. 
2015 - Pravidelně provádíme opravy a údržbu dětských hřišť, pískovišť a sportovišť umístěných na 
pozemcích v majetku města, které jsou veřejně přístupné, na základě provedených provozních a 
hlavních ročních kontrol. Herní prvky jsou udržovány tak, aby byly bezpečné pro jejich uživatele. 
Jedná se například o výměnu zetlelých částí, odstranění vad spočívajících v nedodržení rozměrů 
povolených otvorů, které vznikly vlivem klimatických podmínek a vlivem užívání dle příslušné ČSN 
EN nebo o výměnu poškozených či nevyhovujících částí herních prvků.  
2016 - Pravidelně provádíme opravy a údržbu dětských hřišť, pískovišť a sportovišť umístěných na 
pozemcích v majetku města, které jsou veřejně přístupné, na základě provedených provozních 
a hlavních ročních kontrol. Herní prvky jsou udržovány tak, aby byly bezpečné pro jejich uživatele. 
Jedná se například o výměnu zetlelých částí, odstranění vad spočívajících v nedodržení rozměrů 
povolených otvorů, které vznikly vlivem klimatických podmínek a vlivem užívání dle příslušné ČSN 
EN nebo o výměnu poškozených či nevyhovujících částí herních prvků.  
2017 - Pravidelně provádíme opravy a údržbu dětských hřišť, pískovišť a sportovišť umístěných na 
pozemcích v majetku města, které jsou veřejně přístupné, na základě provedených provozních 
a hlavních ročních kontrol. Herní prvky jsou udržovány tak, aby byly bezpečné pro jejich uživatele. 
Jedná se například o výměnu zetlelých částí, odstranění vad spočívajících v nedodržení rozměrů 
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povolených otvorů, které vznikly vlivem klimatických podmínek a vlivem užívání dle příslušné ČSN 
EN nebo o výměnu poškozených či nevyhovujících částí herních prvků.  
2018 - Pravidelně jsou prováděny opravy a údržba dětských hřišť, pískovišť a sportovišť 
umístěných na pozemcích v majetku města, která jsou veřejně přístupná. Opravy a údržba se 
provádějí na základě zjištěných závad a nedostatků při provedených provozních a hlavních ročních 
kontrolách. Herní prvky jsou udržovány tak, aby byly bezpečné pro jejich uživatele a splňovaly 
příslušné ČSN EN. Jedná se například o výměnu zetlelých částí, odstranění vad spočívajících 
v nedodržení rozměrů povolených otvorů, které vznikly vlivem klimatických podmínek nebo o 
výměnu poškozených či nevyhovujících částí herních prvků.  

 

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

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

• Revitalizovat dětská hřiště na území obvodu, provést jejich oplocení tam, kde je to možné 
a účelné.  
2015 – v roce 2015 byla prováděna údržba stávajících oplocení dětských hřišť a nová nebyla 
oplocována. 
2016 – v roce 2016 byla prováděna údržba stávajících oplocení dětských hřišť a nová nebyla 
oplocována. 
2017 – v roce 2017 byla prováděna údržba stávajících oplocení dětských hřišť a nová nebyla 
oplocována. 
Stávající dětské hřiště v ulici Lidmily Malé před čp. 601-602 bylo rozšířeno o nový herní prvek - 
lanovou pyramidu určenou pro děti od 5 do 14 let 
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2018 – byla prováděna údržba stávajících oplocení dětských hřišť a nová nebyla oplocována. 
Na dětských hřištích ve vnitrobloku ulic Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova a v lesoparku byla 
provedena výměna skluzavek. 
U sportovního hřiště mezi čp. 960 a čp. 961 v ulici Josefa Janáčka byl proveden nový povrch.  

 

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

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ 
 

• Rozšiřovat odpočinkové a klidové zóny na území městského obvodu. 

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

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

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

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

rhododendronů,   
- v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 364 – 365 byly vytvořeny nové záhony s výsadbou 

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

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

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

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

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

sadových úprav na základě podnětů občanů v rámci besedy, která se uskutečnila v roce 2015. 
Část z těchto úprav byla již nařízena jako náhradní výsadba v rámci správního řízení o povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les a bude realizována v době dle výrokové části příslušného 
rozhodnutí.       
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V rámci rozšiřování odpočinkových zón jsou na základě podnětů občanů našeho obvodu osazovány 
nové lavičky – většinou litinové s umělohmotnými prkny. V roce 2015 bylo mimo investiční akce 
osazeno několik laviček, např. v ulici Bezdíčkova - z boku čp. 1503, v ulici Na Drážce - u obchodního 
centra Galanta - z boku trafiky, v ulici Na Drážce - mezi čp. 1561 a 1558, mezi čp. 1558 a 1555, mezi 
čp. 1538 a 1555 a na sídlišti Dubina v ulici Erno Košťála za čp. 1000 - 1004. 
2016 - V průběhu roku 2016 byly realizovány tyto sadové úpravy spojené s výsadbou dřevin 
a jiného rostlinného materiálu: 
1) V ulici Bartoňova u bytového domu čp. 832 byly vysazeny keře, trvalky a stromy. V rámci úprav 
bylo nutné respektovat trasy inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Tato lokalita je hustě 
protkána inženýrskými sítěmi. 
V řešeném území je plánovaná 
obnova zpevněných ploch v rámci 
akce Regenerace panelového sídliště 
Dubina. Sadové úpravy tyto záměry 
respektují, byly řešeny v souladu s 
trasou budoucího chodníku.  

2) Byly vysazeny 2 ks blýskavky 
Davidovi v ulici Sezemická 
u bytového domu čp. 1352 – 1353. 
3) V ulici Jana Zajíce v refýžích podél 
místní komunikace naproti 
supermarketu Albert byly vysazeny 2 
ks javoru mléč (sloupovité kultivary).  

 

4) V ulici Erno Košťála za bytovým domem čp. 
962 – 963 byl vysazen 1 ks buk lesní. Jedná se o 
nízký opadavý strom s převislou korunou. 
Větve má hojně obalené vínově červeným až 
červeno-černým listím. Listy jsou opadavé a na 
podzim se mění na výrazně měděno-oranžovou 
až medově zlatou s výraznými červenými 
žilkami. 

5) V ulici Dubinská u točny MHD č. 13 byla 
realizována květinová louka. Tato plocha by 
měla v příštích letech různobarevně kvést.   

 

6) Byly provedeny rozsáhlé výsadby v ulici Jana Zajíce u bytového domu čp. 866 - 869, které 
navázali na sadové úpravy realizované v roce 2015. Sadové úpravy byly realizovány též v ulici Erno 
Košťála u bytového domu čp. 994 - 995. Tyto revitalizace byly ve fázi studie projednány se zástupci 
bytových domů. Vzhledem k existenci velkého množství inženýrských sítí bylo nutné využít mělko 
kořenící dřeviny.  

7) V centrální části sídliště Dubina byl po dopravní nehodě vyměněn jeden strom, který byl vysazen 
v rámci projektu rekonstrukce centrální osy sídliště Dubina. Při nehodě byla poškozena i ochranná 
mříž, která musela být následně vyměněna.  
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8) U kontejnerového přístřešku u bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce bylo vysazeno 12 ks 

přísavníku trojcípého.  

9) U zastávky MHD č. 5 byl vysazen nízký kultivar platanu.  

2017 - V průběhu roku 2017 byly realizovány tyto sadové úpravy spojené s výsadbou dřevin 
a jiného rostlinného materiálu: 

  
počet 
keřů 

počet 
stromů  

VÝSADBA STROMŮ – 20 let výročí Služeb města Pardubic a.s..  
U příležitosti 20 let od založení společnosti Služby města Pardubic a.s. nám Služby darovaly 20 ks 
dřevin a provedly jejich výsadbu. 

U bytového domu čp. 966 v ulici Erno Košťála 
2 ks muchovníku, 1x borovice pyrenejské vel. 175 - 200 cm 

  3 

U bytového domu čp. 740 – 741 v ulici Dubinská  
6 ks borovice blatka velikosti 150 – 175, 1 ks břízy papírové  

  7 

U bytového domu čp. 755 v ulici Dubinská  
2 ks lípy malolisté o obvodu kmínku 12/14, 1 ks smrk stříbrný vel. 150 - 175 cm 
1 ks višeň chloupkatá převislá o obvodu kmínku 12/14 

  4 

U bytového domu čp. 757 v ulici Dubinská  
3 ks magnolia stelata o obvodu kmínku 12/14, 3 ks borovice blatka (z toho 1 
ks výměna) o velikosti 150 - 175 

3  3 

VÝSADBA DŘEVIN Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU   

U bytového domu čp. 966 v ulici Erno Košťála   
54 ks zimolezu fialového vel. 30 – 40 cm, 62 ks šeříku 30 – 40 cm 
27 ks jalovce poléhavého vel. 15 cm, 3 ks ibišku vel. 50 – 60 cm 
63 ks půdokryvné růže vel. 20 – 30 cm 

209   

U bytového domu čp. 832 v ulici Bartoňova  
45 ks spirea niponica vel. 20 - 30 cm 

45   

Za bytovým domem čp. 603 – 604 v ulici Bartoňova 
3 ks okrasných jabloní o obvodu kmínku 12/14 

  3 

U bytového domu čp. 633 – 637 v ulici Jana Zajíce 
3 ks okrasné višně o obvodu kmínku 12/14 , 1 ks třešně pilovité o obvodu 
kmínku 12/14 

  4 

U objektu čp. 714 v ulici Jana Zajíce 
1 ks ibišku o velikosti 60 – 80 cm, 40 ks půdokryvných růží o velikosti 10 – 20 
cm , 35 ks brslenů o velikosti 20 – 30 cm  

76   

U objektu (Pergoly) čp. 875 v ulici Jana Zajíce 
53 ks Lonicera pileata, 36 ks Deutzia gracillis , 42 ks Hydrangea paniculata  
3 ks Komule Davidova , 2 ks Viburnum rhytidophyllum , 25 ks Weigelie "Nana"  

161   

U bytového domu čp. 973 v ulici Erno Košťála  
105 ks Hydrangea paniculata (hortenzie latnatá) 

105   

V parku mezi bytovým domem čp. 851 – 852 v ulici Luďka Matury a čp. 714 
v ulici Jana Zajíce 
3 ks borovice blatka (Pinus uncináta) ve velikosti 100 – 125 cm 

  3 

V oplocené odpočinkové zóně u dětského hřiště Drak (v ulici Bartoňova před 
bytovým domem čp. 835 – 839) 
4 ks Pinus contorta 100 - 125 cm , 1 ks Pinus sylvestris 175 cm 

  5 
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Rozšiřování travnatých ploch na úkor 
betonových: 

2018 - Nevyužívaný kontejnerový přístřešek a 
betonový panel po klepači na koberce v ulici 
Erno Košťála za čp. 989 byly odstraněny, vzniklá 
plocha byla doplněna zeminou a oseta.  

V rozšiřování travnatých ploch jsme pokračovali 
i na dalších místech - v ulici Lidmily Malé za čp. 
616 u betonové kulturní památky, v ulici 
Blahoutova před domem čp. 607-612 a v ulici 
Blahoutova před domem čp. 626-629 byla 
odstraněna betonová dlažba a plochy byly 
doplněny zeminou a osety.  

Dalšími místy, kde byly odstraněny betony a 
nahrazeny zelení, jsou 2 půlkruhové ostrůvky u 
výjezdu z parkoviště v ulici Jana Zajíce mezi 
Pergolou a tržnicí. V ostrůvcích byly vysázeny 
nízké keře.  

V průběhu roku 2018 byly realizovány níže 
uvedené výsadby stromů a keřů:  

Na křižovatce ulic Dubinská a Erno Košťála vedle kontejnerového přístřešku 
proti čp. 1011  
1 ks Magnolia stellata o obvodu kmínku 12/14 

  1 

Na propojce mezi ulicí Dubinská a okrajem lesa 
1 ks Magnolia stellata o obvodu kmínku 12/14 
1 ks ořešáků (Juglans regia) o obvodu kmínku 12/14 

  2 

v ulici Dubinská za čp. 989  
1 ks ořešáků (Juglans regia) o obvodu kmínku 12/14 

  1 

U bytového domu čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála  
7 ks Larix decidua „Rerens“ (modřín opadavý převislý) 
108 ks Lavandula offcinalis (levandule lékařská) 
376 ks Hypericum calycinum (třezalka kalíškatá) 
6 ks Magnolia soulangiana (magnolie Saulangova) 
100 ks Weigela „Piccolo“ (vajgélie nízká růžová) 
23 ks Coryopteris clandonensis (ořechoplodec) 

613 7 

V rámci stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A“ v ulici 
Jana Zajíce a Josefa Janáčka 
2 ks Acer platanoides „Deborah“, 8 ks Picea omorika 150 – 175 cm 
5 ks Prunus hillieri „Spire“, 140 ks Euonymus fortunei „Gaiety“ 
300 ks Euonymus fortunei „Sunspot“, 12 ks Hibiscus syriacus  
42 ks Hydrangea paniculata „Limelight“, 80 ks Hypericum „Hidcote“ 
135 ks Juniperus horizontalis¨, 47 ks Mahonia aquifolium 
215 ks Rosa – pokryvné – směs odstínů, 561 ks Spiraea cinerea „Grefsheim“ 
560 ks Spiraea japonica „Darts Red“, 270 ks Spiraea japonica „Goldprincess“ 
235 ks Spiraea japonica „Little Princess“, 6 ks Viburnum bodnatense „Dawn“ 
12 ks Viburnum rhytidophyllum 

2 615 15 

Celkem vysázeno dřevin 
3 827  
Keřů 

58  
stromů 
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1 ks třešně pilovité „Kanzan“ v ulici Jana Zajíce mezi domy čp. 959 a 960,  
3 ks javorů mléčných "Emerald Queen" u MŠ v ulici Erno Košťála (za bytovým domem čp. 948 – 
952),  
3 ks slivoní myrobalán „Nigra“ v ulici Jana Zajíce za čp. 953 – 954, 
3 ks borovice blatka v ulici Na Drážce za bytovým domem čp. 1548, 
2 ks třešní převislých v ulici Na Drážce za bytovým domem čp. 1549 – 1550  
výsadba ibišků syrských, šeříků čínských, jalovců poléhavých, trojpuků něžných a pokryvných růží 
u bytového domu čp. 1008 - 1011 v ulici Erno Košťála 
3 ks myrobalánů za bytovým domem čp. 953 - 954 v ulici Jana Zajíce 
1 ks třešně okrasné mezi bytovými domy čp. 959 a čp. 960 v ulici Jana Zajíce 

 
Dále budou provedeny výsadby v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 
(3A-K5, 3A-K8, 3A-O2)“ a stavby „Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina od ulice Blahoutova po ulici 
Erno Košťála“. 

 
NÁVRHY ÚPRAV VEŘEJNÉ ZELENĚ 
 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1561 - 1563 v ulici Na Drážce. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
2016 – byla zpracována studie řešící návrh úprav přístupových komunikací včetně návrhu výsadeb 
nových dřevin, který bude v příštím roce projednán se zástupci bytových domů.   
2017 - Je zpracovaná projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi 
bytovými domy čp. 1558-1560 a čp. 1561 - 1563“. Projektová dokumentace řeší úpravy komunikací, 
veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav za domem čp. 1561 - 1563 a ve vnitrobloku domů 
čp. 1561 - 1563 a čp. 1558 - 1560. Stavba bude zahájena nejdříve po dokončení zateplení bytového 
domu čp. 1558 - 1560.  
 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1558 - 1560 v ulici Na Drážce. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
2016 – byla zpracována studie řešící návrh úprav přístupových komunikací včetně návrhu výsadeb 
nových dřevin, který bude v příštím roce projednán se zástupci bytových domů.   
2017 - Je zpracovaná projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi 
bytovými domy čp. 1558 - 1560 a čp. 1561 - 1563“. Projektová dokumentace řeší úpravy 
komunikací, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav za domem čp. 1561 - 1563 a ve 
vnitrobloku domů čp. 1561 - 1563 a čp. 1558 - 1560. Stavba bude zahájena nejdříve po dokončení 
zateplení bytového domu čp. 1558 - 1560.  

 

• Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 1555 - 1557 v ulici Na Drážce. 
2015 – v roce 2015 nebylo řešeno. 
2016 – byla zpracována studie řešící návrh úprav přístupových komunikací včetně návrhu výsadeb 
nových dřevin, který bude v příštím roce projednán se zástupci bytových domů.   
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2017 – v roce 2017 nebylo řešeno, bude řešeno postupně a po dokončení akce „Stavební úpravy 
v ul. Na Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 a čp. 1561 – 1563“ bude zpracovaná projektová 
dokumentace řešící úpravy komunikací, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav v ul. Na 
Drážce mezi bytovými domy čp. 1558-1560 a čp. 1555 – 1557. 

• Návrh veřejné zeleně před bytovým domem čp. 973 v ulici Erno Košťála 
v září 2016 bylo objednáno zpracování projektové dokumentace „Úpravy zeleně u bytových domů 
v ulici Erno Košťála“ včetně projednání návrhů s občany a zapracování jejich připomínek do 
projektové dokumentace. V listopadu 2016 proběhlo jednání s občany předmětného bytového 
domu ohledně navrhovaných úprav.  
V roce 2017 jsme měli zpracované dokumentace na realizaci sadových úprav - v lokalitách ul. Erno 
Košťála před BD čp. 957-958, za BD čp. 974-979, před BD čp. 973. 
V dubnu 2017 byla provedena oprava přístupového chodníku k čp. 973 v ulici E. Košťála a výsadba 
dřevin. 

• Návrh veřejné zeleně před bytovým domem čp. 974-979 v ulici Erno Košťála 
2016 - bylo objednáno zpracování projektové dokumentace „Úpravy zeleně u bytových domů 
v ulici Erno Košťála“ včetně projednání návrhů s občany a zapracování jejich připomínek do 
projektové dokumentace. V listopadu 2016 proběhlo jednání s občany předmětného bytového 
domu ohledně navrhovaných úprav.  
V roce 2017 jsme měli zpracované dokumentace na realizaci sadových úprav - v lokalitách ul. Erno 
Košťála před BD čp. 957-958, za BD čp. 974-979, před BD čp. 973. 
Realizace výsadby v ulici Erno Košťála před bytovým domem čp. 974-979 bude realizována po 
dokončení stavebních úprav bytového domu. 

• Návrh veřejné zeleně před bytovým domem čp. 957-958 v ulici Erno Košťála 
v září 2016 bylo objednáno zpracování projektové dokumentace „Úpravy zeleně u bytových domů 
v ulici Erno Košťála“ včetně projednání návrhů s občany a zapracování jejich připomínek do 
projektové dokumentace. V listopadu 2016 proběhlo jednání s občany předmětného bytového 
domu ohledně navrhovaných úprav.  
V roce 2017 jsme měli zpracované dokumentace na realizaci sadových úprav - v lokalitách ul. Erno 
Košťála před BD čp. 957-958, za BD čp. 974-979, před BD čp. 973. 
Na jednání RMO Pardubice III dne 26. 6. 2017 byla schválena „Realizace výsadby v ulici Erno 
Košťála před bytovým domem čp. 957-958“ a výsadba byla provedena do konce listopadu 2017.  

 

• V rámci akce stavební úpravy u byt. domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u byt. domu čp. 
1564 v ulici Na Drážce provést úpravu zeleně a doplnění výsadeb ve vnitrobloku. 
2015 - v rámci stavby s názvem „Stavební 
úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565 – 
1567 v ulici Dašická a u bytového domu čp. 
1564 v ulici Na Drážce, Pardubice“ byly za 
cenu 281 601 Kč provedeny terénní úpravy a 
výsadby dřevin.  

 
 
 
 
 
 
 
• Provádět pravidelnou péči o dřeviny na pozemcích zařazených do pasportu zeleně 

s ohledem na výstupy z inventarizace stromů. 
2015 - po celý rok provádíme pravidelnou údržbu dřevin (keřů a stromů) vzrostlých na pozemcích 
zařazených do pasportu veřejné zeleně na území našeho obvodu.  
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Jedná se o údržbu stromů, spočívající například v bezpečnostních řezech, ve výchovných řezech, v 
redukčních řezech, v zajištění podchůzných a podjízdných výšek pod stromy, kácení suchých 
stromů nebo nebezpečných stromů, které vykazují významné statické defekty.  
Zásahy do dřevin vychází z výstupů inventarizace stromů, ale také z ohledání na místě.      
2016 - po celý rok provádíme pravidelnou údržbu dřevin (keřů a stromů) vzrostlých na pozemcích 
zařazených do pasportu veřejné zeleně na pozemcích v majetku města na území našeho obvodu.  
Na základě uzavřené rámcové smlouvy provádíme údržbu stromů, která zahrnuje bezpečnostní, 
výchovné, redukční řezy, zajištění průchozího a průjezdního profilu na pozemních komunikacích, 
kácení stromů se statickými defekty, suchých stromů či kácení z jiných důvodů. Zásahy do dřevin 
vychází zejména z inventarizace stromů a provedených kontrol ploch stromů. Postupné kontroly 
stromů byly zahájeny v roce 2016 (každý rok bude kontrolována část ploch).        
2017 - dtto 
2018 - dtto 

 
STUDÁNECKÝ LES 
 

• Podporovat rekreační využití Studáneckého lesa pro rekreační účely dle studie zpracované 
v roce 2014. 
2015 - Studie zahrnující úpravy Studáneckého lesa byla zpracována a již začaly první realizační 
výstupy. V lese byly vyznačeny trasy pro orientační běh, umístěny informační tabule, rozcestníky, 
lavičky, stoly, 7 ks odpadkových košů a altán. V podpoře úprav Studáneckého lesa městský obvod 
bude pokračovat, a to formou podávání návrhů k příslušnému odboru Magistrátu města Pardubic, 
neboť lokality lesních pozemků nenáleží do gesce městských obvodů, ale přímo do samostatné 
působnosti města Pardubice.  
2017 - Na počátku roku byl ve Studáneckém lese z iniciativy městského obvodu instalován mobiliář 
vyrobený ze dřeva vytěženého ve Studáneckém lese. Jeho součástí je vedle laviček, stolů či 
označníků cest také lesní altán, sloužící k příležitostnému odpočinku a setkávání uživatelů lesa. 
Projekt přeměny lesa vznikl na základě studie zadané Městským obvodem Pardubice III, do jejíž 
přípravy městský obvod zapojil obyvatele přilehlých lokalit. Projekt je rozdělen do čtyř etap. 
V roce 2017 byla realizována 1. Etapa, jejíž celkové náklady činily 1,737 milionu korun. Téměř 119 
tisíc korun uvolnilo z vlastního rozpočtu město, zbytek, tedy asi 1,618 milionu, pokryla dotace 
z Programu rozvoje venkova.  
„Studánecký les je dlouhodobě vyhledávaným místem pro sport i relaxaci pardubických obyvatel. 
Les byl očištěn od náletových dřevin a 
podrostů podél cest, rekonstrukce se dočkal 
také trubní propustek mostku. Studánecký 
les, který má rozlohu zhruba 8,8 hektaru, byl 
do nedávna protkán sítí pouze vyšlapaných 
či vyježděných stezek. „Úpravy mají nejen 
rekreační význam, ale mají také přispět 
k ozdravení lesa. Dnes les křižuje zhruba 
1100 metrů „nových cest“, neboť na místě 
vyšlapaných tras vznikly tři přírodní stezky 
kryté štěrkem a šotolinou.  „Pro větší 
pohodlí uživatelů byl podél upravených cest doplněn mobiliář, přibyly odpadkové koše, speciální 
koše na psí exkrementy a stojany na kola. Na třech místech byly v rámci projektu instalovány stoly 
s lavičkami. 
Život ve Studáneckém lese se nezastavil ani během prací na projektu. Klub orientačních běžců OK 
Lokomotiva Pardubice zde vyznačil takzvaný areál pevných kontrol pro orientační běh s 23 
stanovišti. Doplnil ji podrobnou mapou pro orientační běžce, na níž jsou vyznačeny tři různě 
obtížné trasy.   

 
AREÁL PRO PSY 
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• Na křižovatce ulic Blahoutova a Na Drážce část stávající plochy pro volné pobíhání psů 

oplotit a doplnit mobiliářem. 

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

OSTATNÍ        
 

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

2015 – Rada MO III v posledních dvou letech několikrát projednávala žádost společnosti Pernštejn 
city s.r.o. o prodej pozemků v areálu Hůrka za účelem výstavby souboru staveb určených k bydlení 
a doporučila ke schválení orgánům města, jako vyjádření zájmu MO III na městské zástavbě v této 
lokalitě, event. navrhovala vypsání veřejné soutěže na zastavění tohoto území. Žádost společnosti 
Perštejn city s.r.o. je opakovaně předmětem jednání orgánů města, doposud bez výsledku. 
2018 – byla opakovaně vyhlášena veřejná architektonická soutěž, do které se přihlásily dva 
subjekty, starosta je členem komise, která vyhodnocuje předložené materiály a doporučuje vítěze. 
Zatím nebylo rozhodnuto. 
 

• V rámci řešených území doplňovat, event. rozšiřovat počet odpadkových košů a košů na 
psí exkrementy. 
2015 - na území obvodu byly v měsíci srpnu 2015 osazeny 3 nové koše na psí exkrementy – 2 ks 
košů na PE na křižovatce ulic Na Drážce a Blahoutova uvnitř oplocené louky pro volné pobíhání psů 
a 1 ks koše na PE na křižovatce ulic K Lesu a Blahoutova (u vstupu do Studáneckého lesa – poblíž 
kontejnerového stání).  
Ke konci roku 2015 bylo na území městského obvodu osazeno celkem 107 odpadkových košů 
(z toho 19 ks odpadkových košů ve vlastnictví městského obvodu a 88 ks košů ve vlastnictví Služeb 
města Pardubic) a 58 ks košů na psí exkrementy ve vlastnictví městského obvodu. 
2017 - Na začátku roku 2017 bylo na území městského obvodu 116 ks odpadkových košů, od 
června 2017 došlo k navýšení o 1 ks (po dokončení cest ve Studáneckém lese). Na základě 
oprávněných požadavků a stížností občanů bylo objednáno do konce roku 2017 osazení 3 ks 
nových odpadkových košů. 
Na začátku roku 2017bylo 58 košů na psí exkrementy a od června 2017 došlo k navýšení o 5 ks (po 
dokončení cest ve Studáneckém lese). Na základě oprávněných požadavků a stížností občanů bylo 
do 15. 12. 2017 objednáno pořízení a osazení 2 ks nových speciálních košů na psí exkrementy.   
2018 – Na začátku roku 2018 bylo na území městského obvodu 65 košů na psí exkrementy a 120 ks 
odpadkových košů, od září 2018 došlo k navýšení o 9 ks odpadkových košů (po dokončení 
cyklistické stezky v centrální ose sídliště a na základě podnětů občanů). Celkem je 129 ks 
odpadkových košů. 
 

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

 

• Venkovní hodiny  

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

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

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

• Umístění knihobudky 
2018 – Na Drážce za bytovým domem čp. 1549 bude v září 2018 osazena dřevěná knihobudka pro 
čtenáře. Knihy do této veřejné knihovny budou dodávat sami čtenáři, knihovnice budou pravidelně 
na knihobudku dohlížet a případně doplňovat knižní nabídku. 

 

• Rekonstrukce kontejnerových stání a přístřešků:  
2016 - Oprava kontejnerového přístřešku v ulici 
Dubinská u čp. 722 

Stávající kontejnerový přístřešek poškozený 
požárem dne 18. 12. 2015 byl opraven a současně 
rozšířen o 10,80 m2.  

2016 - Rekonstrukce kontejnerového stání v ulici 
Blahoutova u čp. 606 

Stávající kontejnerové stání v ulici Blahoutova bylo 
v havarijním stavu a na základě podnětů občanů 
odbor dopravy a životního prostředí zpracoval 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci – 
odstranění stávajícího přístřešku, nebo spíše jeho 

stěn, vybourání poškozené betonové plochy a vybudování nového kontejnerového stání o kapacitě 9 
ks kontejnerů. Kontejnerové stání bylo navrženo z betonových desek jednostranně štípaných, barvy 
šedé a bez zastřešení. Nový půdorysný rozměr kontejnerového stání je 7,20 m x 5,40 m výšky 1,50 m. 
Stavba byla realizována srpen – září 2016 za celkovou cenu 89 972 Kč včetně DPH 21 %. 
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Magistrát města Pardubic připravuje projekty nových kontejnerových přístřešků v ulici K Lesu (před 
vstupem do Studáneckého lesa) a v ulici Spojilská (u restaurace Slovan). 

 
2018 – byl realizován kontejnerový přístřešek v ulici K Lesu (před vstupem do Studáneckého lesa) a 
kontejnerový přístřešek v ulici Spojilská (u restaurace Slovan). 

  
 
2018 - Magistrát města Pardubic připravuje projekty nových kontejnerových přístřešků v ulici 
Spojilská před čp. 1767 a v ulici Lidmily Malé před čp. 620 (za Zdravotním střediskem). 
Nevyužívaný kontejnerový přístřešek v ulici Erno Košťála za čp. 989 byl odstraněn a vzniklá plocha 
zatravněna.  
 

Kontejnerová stanoviště v ulici Erno Košťála před čp. 957 – 958 
2018 - Městský obvod Pardubice III zadal zpracování projektové dokumentace s názvem „KTS v ul. 
Erno Košťála před čp. 957-958“ řešící odstranění původních kontejnerových přístřešků v ul. Erno 
Košťála před čp. 957-958 a výstavbu 2 nových kontejnerových přístřešků a to pro 12 a pro 6 
kontejnerů s ohledem na stávající stromy. Je vydán územní souhlas pro provedení stavby. 

 

BEZPEČNOST 
 

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

hodinách. 

2015 – Úřad MO III na pravidelných jednáních s vedením Městské policie Dubina projednává 
aktuální otázky a problémy veřejného pořádku na území obvodu včetně četnosti večerní 
pochůzkové činnosti MP, toto téma rovněž projednával s ředitelem MP. Snaha však naráží na 
personální limity MP a zvětšení zájmového území MP Dubina, a to i na základě uzavřených 
veřejnoprávních smluv. 
2016 - dtto 
2017 – ze strany MP byly zrušeny tzv. prioritní úkoly a nahrazeny pravidelným jednáním zástupců 
MP, včetně ředitele a starosty a tajemníka MO. 
2018 – praxe společných jednáních vyvolaných potřebou řešit aktuální problémy dále trvá. 
 

• Iniciovat zavedení kamerového systému zvláště v problémových lokalitách. 
2015 – MO III opakovaně projednával s vedením Městské policie, ta v roce 2015 zvýšila počet 
kamer ve městě, na území MO III se však doposud nedostalo.  
2016 – na území MO III byly umístěny dvě kamery – kamera č. 64 na trolejové trakci DPmP na 
křižovatce Dašická x Na Drážce, určená pro sledování dopravy a kamera č. 68 na trolejové trakci 
DPmP v ulici Jana Zajíce (na Pergole), určená pro sledování dopravy a veřejného pořádku. 
2017 – byly osazeny další tři kamery, dvě pro sledování dopravy Dašická x Blahoutova a u přejezdu 
a druhá pro veřejný pořádek na objektu MO III. 
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• Zvýšit kontroly problematických míst, kde dochází k rušení nejen nočního klidu. 
2015 – viz bod první.  
 

• Organizovat bezpečnostně kontrolní akce společně s PČR a MP, zaměřené na dodržování 
veřejného pořádku.  
2015 – pracovník přestupkové agendy MO III se ve spolupráci s MP, PČR a OSPOD MmP aktivně 
podílel na bezpečnostně – kontrolní akci, která byla zaměřena na veřejný pořádek, rušení nočního 
klidu a dodržování zákazu nalévání alkoholu nezletilým osobám. Akce byly dvě a proběhly 
v nočních hodinách ve dnech 26. 6. 2015 a 11. 12. 2015. 
2016 – pracovník přestupkové agendy MO III se ve spolupráci s MP a PČR aktivně podílel na 
bezpečnostně – kontrolní akci, která byla zaměřena na veřejný pořádek, rušení nočního klidu a 
dodržování zákazu nalévání alkoholu nezletilým osobám. Akce byly dvě a proběhly v nočních 
hodinách ve dnech 30. 6. 2016 a 27. 10. 2016. OSPOD MmP se z obou akcí omluvil a sdělil, že bude 
v případě nutnosti na telefonu. 
2017 – pracovník přestupkové agendy MO III dne 10. 6. 2017 za spolupráce PČR obvodního 
oddělení Pardubice III, Městské policie Pardubice a orgánu sociálně právní ochrany dítěte 
Magistrátu města Pardubice (v dosahu), se podílel na kontrolně-bezpečnostní akci se zaměřením 
na podávání alkoholu nezletilým a mladistvým a na dodržování veřejného pořádku. Akce se 
zúčastnili dva příslušníci PČR dva strážníci městské policie Pardubice. Stejná akce proběhla také  
3. 11. 2017, kdy se mimo příslušníků PČR a Městské policie účastnila také tisková mluvčí Policie ČR. 
Z obou těchto akcí se pracovníci OSPOD omluvili, ale byli v dosahu. Obě akce proběhly v nočních 
hodinách v naprostém klidu, bez známek závadového jednání. 
2018 – pracovník přestupkové agendy MO III se ve spolupráci s MP a PČR aktivně podílel na 
bezpečnostně – kontrolní akci, která byla zaměřena na veřejný pořádek, rušení nočního klidu a 
dodržování zákazu nalévání alkoholu nezletilým osobám. Akce byla jedna a proběhla v nočních 
hodinách, a to dne 11. 5. 2018. OSPOD MmP se z obou akcí omluvil, byl však v dosahu. Akce 
proběhla v naprostém klidu, na území městského obvodu se během kontroly nenacházely žádné 
mladistvé osoby požívající alkohol a ani v restauračních zařízeních nebyly tyto osoby zaznamenány. 
 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A INFORMOVANOST 
 
KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 
 

• Aktivně pořádat další názorové průzkumy mezi občany. 

2015 - Názorové průzkumy obyvatel MO III jsou uskutečňovány prostřednictvím anketní sekce na 
webové stránce obvodu a formou dotazníkových formulářů distribuovaných ve Zpravodaji MO III. 
2017 - Dotazník spokojenosti obyvatel MO Pardubice III byl distribuován do domácností společně 
se třetím vydáním Zpravodaje MO Pardubice III. Bylo odevzdáno celkem 182 vyplněných dotazníků, 
z toho 103 adresných a 79 anonymních. Všechny uvedené připomínky a náměty byly zpracovány 
podle tematických skupin a předány k dispozici vedoucím odborů. Tři vylosovaní výherci si převzali 
výhry ve formě poukázek do nákupního domu Tesco. 
 

• Veřejně projednávat klíčové otázky obvodu a spolupracovat s občanskými sdruženími, 
předsedy samospráv a zájmovými spolky na území MO III. 
2015 - Samosprávy SVJ a bytových družstev na území MO III jsou informovány o investičních akcích, 
které jsou plánovány v blízkosti jejich bytových domů již ve fázi přípravy projektové dokumentace 
tak, aby jejich případné náměty a připomínky mohly do PD zapracovány. 

      2016 – dtto 
2017 - Stejně jako v minulých letech informuje MO Pardubice III prostřednictvím e-mailových 
zpráva předsedy BD a SVJ o důležitých akcích, rozesílá materiály vhodné k vyvěšení do vchodů 
jednotlivých bytových domů, zpracovává podněty z této formy komunikace. 
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2018 - Bylo osloveno 86 spolků se sídlem na území MO Pardubice III bohužel bez odezvy, téměř 
polovina dopisů byla vrácena – adresát nebyl uveden na dané adrese. Nicméně komunikace se 
zástupci bytových družstev trvá, předsedové jsou formou e-mailu informováni o důležitých akcí 
v rámci třetího obvodu. 
 

• Pokračovat ve spolupráci s místními senior kluby. 

2015 - starosta MO III aktivně spolupracuje s místními senior kluby, navštěvuje jejich akce a 
informuje o dění v obvodu. Spolupráce byla v roce 2015 zajišťována i poskytnutím dotací na 
činnost jednotlivých senior klubů, občany, kterým je 80 a více let navštěvují zaměstnanci obvodu 
s gratulací a dárkem.  
2016 – starosta MO pravidelně navštěvuje místní senior kluby (MDŽ, den matek, předvánoční čas). 
Podpora činnosti klubů seniorů prostřednictvím poskytnutých dotací dle jejich žádostí. Pro příští 
období je schválena jiná forma podpory činnosti senior klubů, tak aby byli senioři motivování se 
aktivně účastnit jednotlivých činností. 
2017 – MO podpořil v roce 2017 činnost a společenské aktivity třech senior klubů působících v jeho 
obvodu formou darů poskytovaných dle schválených pravidel pro poskytování darů senior klubům. 
Tato forma podpory se velmi osvědčila, kluby byly více motivovány při organizaci svých akcí 
společenského charakteru, setkávání se a při organizování výletů.  
Zaměstnanci obvodu navštěvují všechny spoluobčany, kteří oslavují kulatá jubilea od 80 let s 
gratulací a malým dárkem. 
Ku příležitosti dnu matek proběhl koncert oblíbeného interpreta Josefa Sochora v prvním 
květnovém víkendu. 
Knihovnice  Knihovny na Dubině navštívily seniorkluby, aby seznámily seniory s rozsahem knižního 
fondu a periodik a uspořádaly pro seniory speciální kreativní dílnu v prostorách knihovny 
2018 - MOIII podpořil v roce 2018 činnosti a společenské aktivity třech senior klubů působících 
v jeho obvodu formou darů poskytovaných dle schválených pravidel pro poskytování darů senior 
klubům. Tato forma podpory se velmi osvědčila, kluby byly více motivovány při organizaci svých 
akcí společenského charakteru, setkávání se a při organizování výletů. 
Zaměstnanci obvodu navštěvují všechny spoluobčany, kteří oslavují kulatá jubilea od 80 let 
s gratulací a malým dárkem.  
Ku příležitosti Dne matek proběhl koncert oblíbeného interpreta Josefa Sochora (11.5.2018). 

 

• Informovat občany prostřednictvím webových stránek i sociálních sítí. 
2015 - Webové stránky obvodu i knihovny jsou průběžně aktualizovány, současně se články nebo 
informace vkládají na Facebook MO III i knihovny, publikují se také prostřednictvím Zpravodaje a 
na vývěskách na území MO III. 
2016 - dtto 
2017 - Informování občanů prostřednictvím webu a facebooku se těší oblibě. Oba informační 
kanály mají každročně vyšší sledovanost. 
2018 - dtto 

 
AKCE OBVODU  
 

• Organizovat tradiční, event. další nové kulturní 

společenské a sportovní akce. 

2015 – v roce 2015 MO III zorganizoval tyto akce - 
Masopustní tancovačka“ (7. 2. 2015), „Dopravní 
soutěž pro děti“ (15. 4. 2015), „Slet čarodějnic“ (30. 
4. 2015), „Dětský den“ (1. 6. 2015), „Studánecké 
posvícení“ (30. 8. 2015), „Hry pro seniory“ (16. 9. 
2015), „sv. Václav – vítání podzimu“ (22. 9. 2015), 
„Drakiáda“ (18. 10. 2015), „Strašidelná stezka“ 
(6. 11. 2015), „Vánoční zpívání“ (23. 12. 2015), „PC 
pro seniory“ (jarní a podzimní kursy), „Farmářské 
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trhy“ (každou sobotu od března do prosince 2015), „Promenádní koncerty“ (poslední resp. 
předposlední čtvrtek v měsících duben, květen, červen a září 2015), „Opékání buřtů“ (6x červen – 
září 2015, střídavě na Dubině a Na Drážce.  V plánovaných termínech 24. 7. a 7. 8. byly akce zrušeny 
z důvodu dlouhodobě přetrvávajících vysokých teplot a sucha - obavy ze vzniku požárů), „stolní 
tenis pro seniory na ZŠ Dubina“. 
2016 – v roce 2016 MO III zorganizoval tyto akce - Masopustní tancovačka“ (13.2.2016), „Dopravní 
soutěž pro děti“ (13. 4. 2016), „Slet čarodějnic“ (30. 4. 2016), „Dětský den“ (1. 6. 2016), 
„Studánecké posvícení“ (4.9.2016), „Hry pro seniory“ (14. 9. 2016), „sv. Václav – vítání podzimu“ 
(20.9.2016), „Drakiáda“ (16.10.2016), „Strašidelná stezka“ (4.11.2016), „Vánoční zpívání“ (23. 12. 
2016), „PC pro seniory“ (jarní a podzimní kurzy), „Farmářské trhy“ (každou sobotu od března do 
prosince 2016), „Promenádní koncerty“ (poslední resp. předposlední čtvrtek v měsících duben, 
květen, červen a září 2016), „Opékání buřtů“ (6x červen – září 2016, střídavě na Dubině a Na 
Drážce), stolní tenis pro seniory na ZŠ Dubina“, „petanquová hřiště u restaurace U Maxe a za 
restaurací Galanta“. 
2017 – v roce 2017 MO III zorganizoval tyto akce – „Masopustní tancovačka „ (28.1.2017), 
„Dopravní soutěž pro děti“ (12.4.2017), „Slet čarodějnic“ (30.4.2017), „Koncert ke Dni Matek – 
Josef Sochor“(5.5.2017), „Dětský den“ (1.6.2017), „Studánecké posvícení“ (3.9.2017), „Hry pro 
seniory“ (13.9.2017), „sv. Václav - Vítání podzimu“ (26.9.2017), „Drakiáda“ (15.10.2017), 
„Stašidelná stezka“ (3.11.2017), „Vánoční zpívání“ (23.12.2017), „PC pro seniory“ (jarní a podzimní 
kurzy), „Farmářské trhy“ (každou sobotu od ledna do prosince 2017), „Promenádní koncerty“ 
(poslední resp. předposlední čtvrtek v měsících duben, květen, červen a září  2017), „Opékání 
buřtů“ (6x červen – září 2017, střídavě na Dubině a Na Drážce), „stolní tenis pro seniory“ na ZŠ 
Dubina, „petanquové hřiště“ u restaurace U Maxe a za restaurací Galanta. 
2018 – ke dni 31.8.2018 MO III zorganizoval tyto akce – „Dopravní soutěž pro děti“ (18.4.2018), 
„Slet čarodějnic“ (30.4.2018), „Koncert ke dni matek – Josef Sochor“ (11.5.2018), „Dětský den“ 
(1.6.2018), „Promenádní koncert“ (7. a 28.6.2018), „Opékání buřtů“ (5x červen až srpen 2018, 
střídavě na Dubině a Na Drážce) „PC pro seniory – jarní kurzy“, „Farmářské trhy“ (od ledna 2018).  
Novinkou roku 2018 bylo pořádání „Letního kina na Dubině“. Po 9 čtvrtečních večerů proběhlo na 
prostranství před ZŠ Dubina promítání rodinných filmů (komedií, animovaných filmů a pohádek). 
Letní kino si získala mnoho příznivců. Pořádání akce bylo velmi kladně hodnoceno. Představení 
navštívilo po každé zpravidla 100 -150 diváků.   
Do 31.12.2018 – plánováno uskutečnění kulturních a společenských akcí na území MO III - 
„Studánecké posvícení“ (2.9.2018), „Hry pro seniory“ (12.9.2018), „sv. Václav – vítání podzimu“ 
(25.9.2018), „Drakiáda“ (14.10.2018), „Strašidelná stezka“ (2.11.2018), „Vánoční zpívání 
(23.12.2018), „PC pro seniory – podzimní kurzy“ , „Farmářské trhy“ (do prosince 2018). 
Po celý rok možno využít „stolní tenis pro seniory“ na ZŠ Dubina nebo „petanguové hřiště“ u 
restaurace U Maxe a za restaurací Galanta.  
U příležitosti oslav „100. výročí vzniku Československé republiky“ bude pořádána v říjnu 2018 
výstava dobových fotografií, beseda s historikem PhDr. Františkem Šebkem. 

 

• Podporovat společenské a kulturní aktivity Knihovny MO III. 

Činnost knihovny MO je podporována již samotným financováním nákladů knihovny, je 
moderně vybavena, věnuje se nákupu nových knižních titulů i časopisů, pořádá řadu akcí 
pro občany obvodu a dále besedy pro předškoláky a besedy s dětmi základních škol MO III.  
Uspořádaných osvětových besed bylo v roce 2015 celkem 29, kterých se účastnilo 727 dětí.  
V roce 2015 probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo nové akce:  
Babička čte dětem, Prázdninové hraní v době jarních prázdnin, Babička čte dětem, Tipovací soutěž 
pro děti, besedy, Táta čtenář, Březen měsíc čtenářů, Amnestie upomínek, Deštníky pro veřejnost, 
facebooková anketa, Velikonoční inspirace (tvoření s dobrovolnicí L. Petruželkovou - technika 
Madeira), besedy, Upíří kvíz, besedy, Ukončení projektu pro školy, Prázdninové hraní (každý týden 
soutěžní společenská hra, čtenáři i veřejnost), Prázdninové dílničky (středeční tvoření pro kluky i 
holčičky po dobu celých prázdnin), Kreslením proti stresu v knihovně (celoroční každá středa, akce 
pro dospělé i mládež), Podzimní svícen (tvoření s dobrovolnicí L. Petruželkovou), Prázdniny s 
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pastelkou pro děti z MO III, Registrace seniorů – zdarma, Týden knihoven, Adventní znamení (vánoční 
tvoření s dobrovolnicí L. Petruželkovou), Dárkové poukázky pro čtenáře: průkazky jako dárek 
2016 – opět Besedy pro předškoláky a Besedy s dětmi základních škol městského obvodu. 
Uspořádaných osvětových besed bylo v roce 2016 celkem 32, kterých se účastnilo 837 dětí.  
V roce 2016 probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo tematické akce:  
Antistresové malování, pololetní prázdninové malování: ZOO, Gumičkování s Eliškou, Junior 
vědomostní kvíz, MŠ - besedy v knihovně, Březen - měsíc čtenářů, Cena starosty pro nejaktivnější 
třídu, Amnestie upomínek, Andersenovo dopoledne, Velikonoční inspirace (tvoření s dobrovolnicí L. 
Petruželkovou -  provázková technika), Antistresové kreslení,  Rande s knihou naslepo,  
Ukončení projektu pro školy - 1. třídy, Prázdninové hraní (každý týden soutěžní společenská hra, 
čtenáři i veřejnost), Prázdninové dílničky (středeční dílničky pro kluky i holčičky o prázdninách), Týden 
knihoven -  registrace seniorů zdarma, Tak trochu jiný večírek pro seniory (dobrovolníci v knihovně), 
Halloweenské tvoření, Barbie svět v knihách, Svatomartinské deskohraní (dobrovolníci v knihovně) 
Mikulášské deskohraní (dobrovolníci v knihovně), Adventní tvoření, Geocaching po celý rok v 
knihovně 
Akcí pro veřejnost se zúčastnilo celkem 732 obyvatel MO Pardubice III.  
Návštěvníků kulturních akcí (besedy + knihovna akce) v roce 2016: 1569 

Další služby knihovny  
Kniha do domu (knihy až do domácností imobilním - REZERVACE S DOVOZEM), půjčování 
elektronických čteček, meziknihovní výpůjční služby (spolupráce s ostatními knihovnami a zajištění 
titulu výpůjčkou), veřejný internet, informační služby, kopírování, k zapůjčení čtecí brýle a deštníky, 
nově možnost zakoupení dárkového poukazu - nová registrace, půjčování turistických map, 
Geocaching  (v rámci zapojení Knihovny MO Pardubice III do celosvětové hry Geocaching navštívilo 
doposud knihovnu 257 nečtenářů). 

 

V roce 2017 probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo tematické akce:  

Uspořádáno bylo celkem 24 vzdělávacích a 128 kulturních akcí. 
Návštěvníků těchto akcí (besed) bylo celkem 1598, z toho 638 návštěvníků vzdělávacích akcí a 960 
návštěvníků kulturních akcí. 
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), deskohraní s KSH, besedy s MŠ, 
Kreativní pololetní prázdninové malování (Mandaly 100x jinak), březen - měsíc čtenářů, amnestie 
upomínek, Andersonovo dopoledne pro děti spojené s besedou pro žáky z 1. tříd, tematické besedy 
pro žáky 3. a 5. třídy, vyhodnocení Čtenář roku - ocenění Nejaktivnější babička v knihovně, 
prázdninové tvoření (krepový papír), Junior kvíz pro děti od 7 - 10 let, velikonoční dílničky (Dekorace 
ze skořápek), ukončení projektu pro žáky 1. tříd, akce Čtenářem za vysvědčení (amnestie poplatků 
pro děti ZŠ, které donesly vysvědčení), prázdninové hraní (každý týden nová soutěžní společenská 
hra, určeno pro čtenáře i veřejnost), prázdninové dílničky (středeční dílničky pro kluky i holčičky o 
prázdninách s tématem: Letní klobouk, Kytička pro radost, Hemžení zvířátek a Letní mlsání), 
fotosoutěž Léto s knihou, týden knihoven -  registrace seniorů a rodičů na MD zdarma, podzimní 
dílničky pro seniory (výroba svícnů a dekorací z přírodnin), podzimní prázdninové dílničky pro děti 
(zvířátka vyrobená z přírodnin), Halloweenské tvoření, Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ (téma: společné 
hraní), Soutěž pro čtenáře knihovny o deskovou hru, vánoční dílničky pro seniory (zdobení větviček a 
pleteného papírového stromečku), vánoční dílničky pro děti (zdobení stromečku v knihovně, dárek 
pod stromeček), Mikulášské dílničky, Silvestrovské dílničky. 

 

V roce 2018 probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo tematické akce:  

Stav ke dni 31.8.2018 
Uspořádáno bylo celkem 27 vzdělávacích a 87 kulturních akcí. 
Návštěvníků těchto akcí (besed) bylo celkem 1341, z toho 675 návštěvníků vzdělávacích akcí a 666 
návštěvníků kulturních akcí. 
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), deskohraní s KSH, Kreativní dílničky 
(Lichožrouti v knihovně), Výtvarná soutěž pro děti z MŠ a ZŠ (Můj nejmilejší vánoční dárek), besedy s 
MŠ, kreativní dílničky (Valentýnské srdce), Březen - měsíc čtenářů, amnestie upomínek, vyhodnocení 
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nejaktivnějšího čtenáře (získal věcnou cenu - knihu), tematické besedy pro MŠ a pro žáky 3. tříd ZŠ, 
beseda pro DDM s představením knihovny, prázdninové deskohraní, Junior kvíz pro děti od 7 - 10 let, 
prázdninové dílničky (Jaro přišlo do knihovny), velikonoční dílničky (Velikonoce v knihovně), kreativní 
dílničky (Zvířátka divočí v knihovně), tematické besedy pro MŠ, 3. a 5. třídy ZŠ, soutěžní křížovka 
pro mladistvé (tajenka YA literatura), tematické besedy pro 1., 3. a 5. třídy ZŠ, kreativní dílničky 
(Květinová maminka), ukončení projektu pro žáky 1. tříd ZŠ, kreativní dílničky (Těšíme se na 
prázdniny), hravé dopoledne pro žáky 3. třídy  ZŠ  Studánka, akce Čtenářem za vysvědčení (amnestie 
poplatků pro děti ZŠ, které donesly vysvědčení), pro čtenáře soutěž s anketou Rande naslepo 
s knihou (po slosování čtenářské ankety obdrží vylosovaní čtenáři zajímavou cenu), prázdninové hraní 
(každý týden nová soutěžní společenská hra, určeno pro čtenáře i veřejnost včetně seznámení 
s pravidly hry), prázdninové kreativní dílničky s tématem: Sluníčkování a Vodní svět), fotosoutěž 
S knihou na cestách, výtvarná soutěž pro děti MO Pardubice III (Můj neoblíbenější knižní hrdina), 
středeční dílničky pro kluky i holčičky o prázdninách s tématem: Letní ovoce a zelenina, Vystřihovánky 
a Malování kamínků), výtvarná soutěž pro děti MO Pardubice III (Můj neoblíbenější knižní hrdina), 
kreativní dílničky (Soví království), vyhodnocení výtvarné soutěže pro děti a čtenářské soutěže 
s anketou Rande naslepo s knihou, soutěžní křížovka ke 100. výročí vzniku Československa (výherci 
obdrží knihu nebo knihu švédských křížovek a osmisměrek), týden knihoven -  registrace seniorů a 
rodičů na mateřské dovolené zdarma, podzimní dílničky pro seniory (výroba ozdobných závěsů ze 
šišek a dekoračních podzimních misek), výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ (téma: Podzim očima dětí), 
soutěž pro čtenáře knihovny o deskovou hru, Adventní kreativní dílničky pro seniory (tvorba 
vánočních dekorací), Adventní kreativní dílničky pro děti (Zdobení stromečku v knihovně), kreativní 
dílničky (Čert a Mikuláš), Vánoční dílničky pro děti (Dáreček pro své blízké), kreativní dílničky 
(Silvestrovská zábava). 

 

• Vytvářet podmínky pro zlepšování úrovně služeb a 
rozšiřovat farmářské trhy na sídlišti Dubina.  
2015 - Farmářské trhy se setkávají rok od roku s větším 
zájmem jak stran prodejců, tak i nakupujících. Trhů se 
každou sobotu účastní kolem 20 – 25 prodejců, a to od 
března až do konce roku.  
2016 - Farmářské trhy se každou sobotu od března do 
prosince účastní čím dál větší počet prodejců - cca 25 – 30 
prodejců. S tím souvisí rozšiřující se množství a rozmanitost nabízených produktů, což má za 
následek velmi dobrý ohlas veřejnosti a spokojenost nakupujících.   
2017 – Farmářské trhy se konají každou sobotu od ledna do prosince. Pravidelně se jich účastní 
kolem 25 – 30 prodejců. Množství a rozmanitost nabízených produktů má u nakupujících velmi 
dobrý ohlas a nakupující jsou s organizováním trhů velmi spokojeni. 
2018 – Farmářské trhy se konají každou sobotu od ledna do prosince. Pravidelně se jich účastní 
kolem 30 prodejců. Zájem o účast na trzích projevuje čím dál více prodejců. Množství a rozmanitost 
nabízených produktů má u nakupujících velmi dobrý ohlas a nakupující jsou s trhy velmi spokojeni. 

 
PODPORA AKTIVIT SENIORŮ 
 

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

2015 - prostřednictvím poskytnutých finančních prostředků z dotací se senioři našeho obvodu 
podívali do Poličky a na Choltickém zámku navštívili „Rincalland“. Další příspěvky směřovaly 
k zajištění Dne matek, na posezení s hudbou a grilováním a na besídky ke konci roku. 
2016 - prostřednictvím poskytnutých finančních prostředků z dotací se senioři našeho obvodu 
podívali na zámek Kuks, na zámek Kroměříž včetně květinové zahrady, do ZOO Dvůr Králové, na 
hrad Karlštejn – dva kluby. Další příspěvky směřovaly k zajištění oslavy Dne matek a na besídku ke 
konci roku. 
2017 – MO podpořil v roce 2017 činnost a společenské aktivity třech senior klubů působících v jeho 
obvodu formou darů poskytovaných dle schválených pravidel pro poskytování darů senior klubům. 
Tato forma podpory se velmi osvědčila, kluby byly více motivovány při organizaci svých akcí 
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společenského charakteru, setkávání se a při organizování výletů.  Senioři navštívili ZOO ve Dvoře 
Králové, Čapí hnízdo a zámek Konopiště, Dlouhé stráně a zámek Velké Losiny, Drážďany a 
Morizburjg. Byly podpořeny oslavy Dne žen, Dne matek, posezení s hudbou, Mikulášská a vánoční 
setkání, posezení ke konci roku a jarmarky. 
2018 – nadále podpora aktivit a akcí pořádaných senior kluby se v roce 2017 velmi osvědčila a má 
velmi dobrý ohlas u seniorů navštěvujících kluby působící v našem obvodě. Senioři v první polovině 
roku 2018 navštívili Poličku, Nové Hrady, Liberec a ZOO Liberec, Sportovní park. Byly podpořeny 
oslavy Dne žen, odpolední posezení s hudbou, rodinné posezení s ručními pracemi.  

 

• Podporovat proškolování seniorů v počítačových dovednostech ve spolupráci s místními 
ZŠ. 
2015 - Kurzy Počítače pro seniory proběhly v tomto roce v jarním i podzimním cyklu. Vzhledem 
k velkému zájmu jich bylo celkem zajištěno osm po 10 lekcích. 
2016 - Kurzy Počítače pro seniory proběhly v tomto roce v jarním i podzimním cyklu. Vzhledem 
k velkému zájmu bylo opět zajištěno osm kurzů po 10 lekcích.  
2017 – Kurzy Počítače pro seniory proběhly v tomto roce v jarním i podzimním cyklu. Kurzy se 
setkávají s velkým zájmem, opět bylo zajištěno osm kurzů po 10 lekcích.  
2018 – Kurzy Počítače pro seniory proběhly v jarním cyklu na obou základní školách. Podzimní 
kurzy se konaly pouze na ZŠ Dubina. Z důvodu probíhající rekonstrukce školních pavilonů nebylo 
možné na ZŠ Studánka podzimní kurzy uskutečnit. Kurzy mají velkou oblibu a návštěvnost. 

 

• Pořádat Hry pro seniory. 

2015 – dne 16. 9. proběhl se spolupráci s KC Pardubice a 
seskupením „SEN-SEN“ druhý ročník „Her pro seniory“. 
Akce je velmi vítaná mezi těmito spoluobčany a počítá se 
s dalšími ročníky. 
2016 – dne 14. 9. – organizace uvedené akce se ujal pan 
Radek Novák (po ukončení spolupráce s KC Pardubice 
převzal jmenovaný organizaci akcí). „Hry pro seniory“ 
proběhly stejně jako v letech předchozích ve spolupráci se 
seskupením „SEN-SEN“, jednalo se již o třetí ročník „Her 
pro seniory“. Akce je velmi vítaná mezi těmito spoluobčany 
a počítá se s dalšími ročníky. Nižší počet účastníků byl způsobem dlouhotrvajícím horkem.  
2017 – dne 13. 9.  – organizace akce se opět ujal pan Radek Novák (jako OSVČ), který po ukončení 
spolupráce s KC Pardubice zajišťuje organizaci akcí obvodu. Akce je velmi vítaná u starších 
spoluobčanů. I nadále se počítá s organizací dalších ročníků této akce.  
2018 – 12. 9. další ročník her, opět zajištění akce panem Novákem. Akce má opět velkou oblibu i u 
starších občanů a účast je čím dál hojnější. I nadále se počítá s organizací dalších ročníků této akce. 

 
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
 

• Spolupracovat se ZŠ a MŠ na území MO III. 

2015 – MO III úzce spolupracuje se základními i mateřskými školami na svém území při organizaci a 
pořádání akcí a aktivit pro děti a mládež – „Dopravní soutěž“, „Den dětí“, „sv. Václav – vítání 
podzimu“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“, „stolní tenis pro 
seniory na ZŠ Dubina“. Z dotačních prostředků je přispíváno na činnosti a akce jednotlivých ZŠ 
(celkem ve výši 35 tis. Kč) a MŠ vč. rodičovských center (celkem ve výši 76 tis. Kč). Pracovníci MO III 
jsou aktivními členy školské rady. 
2016 – MO III úzce spolupracuje se základními i mateřskými školami na svém území při organizaci a 
pořádání akcí a aktivit pro děti a mládež – „Dopravní soutěž“, „Den dětí“, „sv. Václav – vítání 
podzimu“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“, „stolní tenis pro 
seniory na ZŠ Dubina“. Z dotačních prostředků je přispíváno na činnosti a akce jednotlivých ZŠ 
(celkem ve výši 37 tis. Kč) a MŠ vč. rodičovských center (celkem ve výši 85 tis. Kč). Pracovníci MO III 
jsou aktivními členy školské rady. 
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2017 – MO III úzce spolupracuje se základními i mateřskými školami na svém území při organizaci a 
pořádání akcí a aktivit pro děti a mládež – „Dopravní soutěž“, „Den dětí“, „sv. Václav – vítání 
podzimu“, „Drakiáda“, „Strašidelní stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“, „stolní tenis pro 
seniory na ZŠ Dubina“. Z dotačních prostředků je přispívání na činnosti a akce jednotlivých ZŠ 
(celkem ve výši 38 tis. Kč) a MŠ vč. rodičovských center (celkem ve výši 114 tis.). Pracovníci MO III 
jsou aktivními členy školské rady. 
2018 – MO III úzce spolupracuje se základními a mateřskými školami na svém území při organizaci 
a pořádání akcí a aktivit pro děti a mládež – „Dopravní soutěž pro děti“, „Den dětí“, „sv. Václav – 
vítání podzimu“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“, „stolní tenis 
pro seniory na ZŠ Dubina“. 
Z dotačních prostředků je přispíváno na činnosti a akce jednotlivých ZŠ (celkem ve výši 63 tis.) a MŠ 
vč. rodičovských center (celkem ve výši 105 tis.). Pracovními MO III jsou aktivními členy školské 
rady.  
 

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

2015 – finanční dotací podpořeno dle žádostí - vyřazení žáků ZŠ, příměstský tábor, mikulášský 
turnaj v košíkové, den země, loučení se školním rokem – sportovní den, společenský večer pro 
absolventy. 
2016 – finanční dotací byly podpořeny dle žádostí tyto aktivity - vyřazení žáků ZŠ, příměstský tábor, 
mikulášský turnaj v košíkové, den Země, loučení se školním rokem – sportovní den, společenský 
večer pro absolventy. 
2017 – finanční dotací byly podpořeny dle žádostí tyto aktivity – vyřazení žáků ZŠ, příměstský 
tábor, mikulášský turnaj v košíkové, den Země, loučení se školním rokem – sportovní den, 
společenský večer pro absolventy.  
2018 – finanční dotací byly podpořeny dle žádostí tyto aktivity – závěrečné vyřazení žáků ZŠ – 
akademie tříd, Den Země, Společenské odpoledne k ukončení povinné školní docházky, Loučení se 
školním rokem, Léta letí anebo je nám 35 – oslava výročí založení ZŠ Dubina, Mikulášský turnaj.  
 

• Podporovat kladné vlastnosti žáků, kteří nedosahují nejlepších studijních výsledků spolu 
zajišťováním exkurzí apod.  
2015 - předány poukázky pro žáky oceněné cenou fairplay příp. pro talentované žáky základních 
škol v celkové hodnotě 10 tis. Kč pro obě místní ZŠ. 
2016 - předány poukázky pro žáky oceněné cenou fairplay, příp. pro talentované žáky základních 
škol v celkové hodnotě 10 tis. Kč pro obě místní ZŠ. 
2017 – předání poukázky pro žáky oceněné cenou fairplay, příp. pro talentované žáky základních 
škol v celkové hodnotě 10 tis. Kč pro obě místní ZŠ. 
2018 -  předání poukázek pro žáky oceněné cenou fairplay, příp. pro talentované žáky základních 
škol v celkové hodnotě 10 tis. Kč. pro obě místní ZŠ. 
 

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

 
 


