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Paní Anně Slingrové byla poblahopřát i paní starostka
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Úřad městského obvodu
Pardubice I

číslo: 21
březen 2008

Vážení spoluobčané,

jako mistostarosta městského obvodu 
Pardubice I Vás oslovuji na místě, kde 
Vás obvykle vítá svým slovem paní 
starostka. Jelikož je úvodní slovo tra-
dičně malou rekapitulací toho, co se 
za uplynulé období událo, vytvořilo  

a povedlo, případně co plánujeme na nadcházející období, také 
já jsem si při psaní těchto řádků vybavil možný prodej Pasáže, 
rekonstrukci plaveckého areálu, stejně tak jako rekonstrukci Tří-
dy Míru. Všechny tyto akce se bytostně týkají našeho obvodu, 
ačkoliv je pravdou, že hlavní břímě odpovědnosti leží na bedrech 
Magistrátu města Pardubic. Náš obvod se však bude aktivně 
prostřednictvím našich zástupců na Radě města podílet na veš-
kerých jednáních, která se uvedených akcí budou týkat a v zastu-
pitelstvu, jehož jsem i já členem, se budeme svými rozhodnutími 
snažit přispět k co nejlepšímu výsledku, ale i vlastnímu průběhu 
jmenovaných rekonstrukcí a úprav. 
 Rád bych však příležitosti promluvit k Vám úvodním slovem 
využil také k tomu, abych i Vás touto cestou vyzval k aktivní-
mu zapojení se do aktuálního dění. Vaše podněty, připomínky  

a názory jsou pro nás velmi cenné a rozhodně nekončí zapome-
nuty v anonymní složce nevyřízených dopisů. Každý, ať již sou-
hlasný či nesouhlasný názor má svou cenu jak pro nás, zastu-
pitele, kteří se snažíme maximálně vyhovět potřebám občanů  
a našeho obvodu, tak i pro Vás občany, kteří touto cestou získáte 
možnost se na chodu našeho obvodu aktivně podílet.
 Na posledním jednání zastupitelstva byla mimo jiné také pro-
jednávána kauza dotazníků, které řada z Vás obdržela do svých 
schránek a které se týkaly privatizace městských bytů. Rád bych 
Vás na tomto místě informoval, že se jednalo o soukromou akti-
vitu některých zastupitelů a my jako obvod s tímto nešťastným 
krokem nesouhlasíme. Dotazník obsahoval nepřesné a zavádě-
jící formulace a komise pro privatizaci městských bytů společně 
s radou města teprve pracuje na pravidlech, kterými se bude pří-
padná privatizace řídit. O výsledcích budete samozřejmě včas 
informováni. 
 Závěrem dovolte, abych Vám popřál hodně pohody a zdraví  
a pokud Vám snad do života nemilým způsobem zasáhla vichřice 
Emma, která řádila také na Pardubicku, tak Vám přeji, aby nebla-
hé následky a zážitky co nejrychleji zmizely z Vašich vzpomínek. 

   Ing. Jiří Lejhanec

Na začátku letošního roku byla řada spoluobčanů obeslána dopi-
sem, podepsaným některými členy zastupitelstva za ČSSD, ve 
kterém byli tito občané vyzváni k vyplnění přiloženého anketního 
lístku, čímž měli vyjádřit svůj názor na připravovaný způsob pri-
vatizace bytových jednotek. Zároveň byli v tomto dopise obeslaní 
občané upozorněni na to, že případným nezájmem o spolupráci 
na anketě a následující petici ztrácí poslední možnost spoluroz-
hodovat o podmínkách prodeje jimi užívaného bytu. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o aktivitu pouze dvou zastupitelů 
našeho městského obvodu za ČSSD, tak Zastupitelstvo měst-
ského obvodu Pardubice I na svém 8. zasedání dne 28.2.2008 
dospělo po seznámení se s touto výzvou k závěru, že není mož-
né, aby členové jedné politické strany prezentovali své názory 
jako názor celého zastupitelstva městského obvodu. Z dopisu se 

K ANKETĚ O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ A BYTŮ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
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Občané našeho obvodu jistě zaregistrovali, že v předvánoční době 
došlo krátce po sobě ke dvěma požárům v areálu bývalé továrny 
Prokop na Palackého třídě. V důsledku těchto požárů byl vlastní-
ku stavby nařízen zábor chodníku, za účelem zamezení přístupu 
do blízkosti budovy, kde hrozí náhodně nebezpečí úrazu. Zábor 
je sice ohrazen a označen výstražnou cedulí a co víc, je denně 
kontrolován, případně opravován. Zdá se však, že svůj účel neplní  
a stal se naopak výzvou k projevům vlastní lenosti, kdy je něk-
terým občanům, v zájmu úspory pár kroků, milejší hazardovat  
s vlastním zdravím. Rovněž tak se při každodenní vizuální kont-
role zdá, že ochranné a výstražné zabezpečení prostoru vyzývá 
odvážné jedince k prokázání osobní neohroženosti a tělesné zdat-
nosti. Ano, je třeba přiznat, že každý z nás má v povaze překoná-
vat překážky, ale pohled na maminku, která dokáže s využitím 
několika základních artistických prvků zábranu překonat i s kočár-
kem a děckem vedeným za ruku, je poněkud tristní. Ujišťujeme 
občany, že prohořelá konstrukce bude zajištěna během několika 
dnů, v této lhůtě bude provedeno podepření spodních pater, čímž 
se zajistí bezpečnost pracovníků, kteří nastoupí na obnovovací 
práce. Následně během měsíce března bude stavba provizorně 
zastřešena. Prosíme Vás, milí chodci, mějte ještě několik dnů str-
pení a v zájmu vlastní bezpečnosti respektujte výstražná označe-
ní. Nemusí být zrovna uragán, aby došlo k uvolnění části zdiva či 
sesunu narušených trámů na chodník a následné zranění za těch 
několik ušetřených kroků jistě nestojí. Není snad třeba ani dodá-
vat, že v případě takovéhoto zranění nese veškeré následky neu-
kázněný chodec na vlastních bedrech a od pojišťovny v takovém 
případě nelze očekávat nic víc, než přání brzkého uzdravení. 
A nyní něco přímo ke stavebnímu dění. Nový stavební zákon  
č. 183/2006 Sb. procesně řeší zcela nově ohlášení staveb ustano-
vením § 104 s jmenovitým uvedením staveb, které tomuto režimu 
podléhají. Předpokládáme, že to už je veřejnosti obecně známo, 
viz např. rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy. Je však 
řada věcí, které nejeden stavebník v poučení ohlášení přehlédne, 
nebude tedy od věci na některé z nich ještě jednou upozornit. 
Důležitá je povinnost oznámit dokončení stavby nebo stavební 
úpravy, daná ustanovením § 120 stavebního zákona a to nejmé-
ně 30 dnů před zahájením užívání. Jedná se o stavby jmenované  
v § 104 odst. 2 písm. a) až e) a písm. n) stavebního zákona. Uží-
vání bez tohoto oznámení stavebnímu úřadu je přestupkem podle 
§ 178 odst. 1 písm. m) stavebního zákona, kde lze uložit pokutu 
až do výše do 1 milionu korun. 
Dále upozorňujeme všechny vlastníky zahradních domků, kůlen, 
dožilých garáží apod. uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až e) 
stavebního zákona, že jejich odstranění je třeba podle § 128 sta-

vebního zákona ohlásit a ohlášení (podané na předepsaném tis-
kopisu) doložit dokumentací bouracích prací a doklady o vlastnic-
tví. Stavební úřad pak do 30 dnů sdělí, zda vydá pouze souhlas, 
či bourací práce podléhají režimu řízení. A opět – nesplnění této 
povinnosti je pokutováno! Ohlásit odstranění není třeba pouze  
u staveb jmenovaných v § 103 téhož zákona. Proto doporučuji 
před tím než vezmete do ruky krumpáč nebo kladivo - raději se 
poraďte na stavebním úřadě. Jsme tam od toho, abychom Vám 
byli radou k dispozici a krátký rozhovor s našimi pracovníky může 
ušetřit řadu nepříjemných starostí.
Ještě dovolte okrajovou zmínku k zateplování fasád rodinných 
domů, panelových domů apod. Tato úprava našich obydlí se stala 
v poslední době takřka masovou záležitostí, proto chceme připo-
menout dva body, které se týkají jednak klasifikace takovýchto 
úprav dle nového stavebního zákona a povinnosti z toho vyplý-
vající a dále pak, jak je to s osvobozením od daně z nemovitosti  
u nově zateplených budov. 
Zateplení fasády je nyní ve stavebním zákoně přímo uvedeno 
jako stavební úprava. Stavební úprava, kterou se nezasahuje do 
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob 
užívání, nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí a nemůže 
negativně ovlivnit požární bezpečnost nepodléhá ohlášení ani 
stavebnímu povolení dle § 103 odst. 1 písm. h). Takže zateple-
ní je možné bez jakýchkoli ohlášení provést na základě toho, že  
k plánovanému zateplovacímu systému bude zpracováno Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. Podotýkáme jen, že jej smí zpracovat 
pouze oprávněná osoba, která potvrdí, že zateplovací plášť nega-
tivně neovlivní požární vlastnosti stavby. Další podmínkou je, že 
následnou povrchovou úpravou nedojde ke změně barevnosti fasá-
dy. U většiny panelových domů tato podmínka splněna být nemůže 
– znovu napodobit špinavý a omšelý betonový panel je téměř 
nemožné, zcela jistě však nežádoucí. V takovém případě může být 
provedeno zateplení pouze na základě stavebního povolení. 
S touto otázkou úzce souvisí i druhý bod, tedy zákon č. 174/1995 
Sb. o dani z nemovitostí. Ten v § 9 odst. 1 písm. r) uvádí, že od 
daně z nemovitosti jsou osvobozeny stavby na dobu pěti let od roku 
následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému 
vytápění přechodem z pevných paliv na vytápění plynem, elektři-
nou…. anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stav-
by stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení. 
Osvobození z daně lze tedy uplatňovat pouze a výlučně u zateple-
ní, které bylo provedeno na základě stavebního povolení. 
Zpětně vydat stavební povolení na hotové zateplení, provedené 
např. na základě ohlášení podle „starého stavebního zákona“  
či úplně bez povolení nebo ohlášení n e l z e ! 

dalo usuzovat, že se jednalo o předvolební akci ČSSD, o čemž 
svědčí i odpovědní adresa anketního lístku, vystavena na OVV 
ČSSD Pardubice. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
proto chce touto cestou informovat všechny spoluobčany o faktu, 
že údaje uvedené na průvodním dopise anketního dotazníku se 
nezakládají na pravdě a neúčastí na této anketě občané rozhodně 

nepozbyli své právo i nadále vyjadřovat své názory a podílet se 
tak nepřímo na chodu a organizaci v městském obvodu. Věříme, 
že ti občané, kteří dostali uvedený dopis, tímto pochopili, že se 
nejednalo o informace, které by vzešly z jednání zastupitelstva, 
ale pouze od některých jejich členů, jsou to tedy názory pouze 
těchto zastupitelů, případně jejich strany.

STAVEBNÍ ODBOR INFORMUJE

ZMĚNA FORMY VÝPLATY DÁVKY HMOTNÉ NOUZE PŘÍSPĚVKU NA ŽIVOBYTÍ

Od března 2008 dochází na oddělení sociálních dávek k zásadní 
změně ve formě poskytování dávek hmotné nouze. Jedná se  
o příspěvek na živobytí, který bude z větší části (přibližně 70%) 
poskytován formou poukázek, opravňujících k nákupu zboží  
v nominální hodnotě. Zbývající část bude i nadále poskytována 
formou peněžní. Tento způsob výplaty dávky umožňuje usta-
novení § 43 odst. 4 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na živobytí dle 
tohoto zákona se odvíjí od životního minima, které je definová-
no v zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 
znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je životní minimum 
stanoveno jako minimální hranice peněžních příjmů fyzických 
osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, 
ale nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení, které řeší zvláštní 
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Pomalu se blíží jaro a s ním i další  úpravy dětských hřišť. 
Největší investice se  v letošním roce  týká dětského hřiště 
ve vnitrobloku Dašická. V roce 2005 obvod Pardubice I zre-
konstruoval a rozšířil herní prvky na tomto hřišti. Vybudovala 
se zde i nádherná nerezová a tudíž bezúdržbová skluzavka, 
která se dětem i jejich rodičům velmi líbila. Bohužel velmi 
negativní reakce starších občanů  si vyžádala i přes protesty 
rodičů dětí její přemístění do jiné lokality. Rodičům dětí bylo 
slíbeno, že místo ní bude na tomto hřišti umístěn  nový her-
ní lanový prvek. Jelikož se jedná o finančně náročnou věc, 
podařilo se slib bohužel realizovat až v letošním roce. Lano-

vé herní prvky jsou nejméně hlučné a dětský smích rozhodně 
nepovažujeme za hluk. Žádáme starší občany o pochopení 
skutečnosti, že rodiče chtějí mít své děti pod dohledem na 
bezpečných dětských hřištích. Nebudujeme však jen nová 
hřiště pro děti a mládež, ale snažíme se zlepšit životní pro-
středí i ostatním občanům. V předmětné lokalitě jsme tento 
měsíc vybudovali 8 nových parkovacích míst, aby nezodpo-
vědní řidiči nerozjížděli svými auty travnaté plochy a v této 
činnosti v souladu s finančními možnostmi hodláme pokra-
čovat. V posledních několika letech  probíhá v lokalitě kolem 
Dašické ulice  postupná rekonstrukce účelových komunikací,  
dětských hřišť a dochází i k obnově zeleně.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - radost pro děti a jejich rodiče, problém pro starší občany.

právní předpisy. Z uvedeného vyplývá, že příspěvek na živobytí 
má jasná, zákonem stanovená pravidla určení. Výplata dávky 
formou poukázky na zboží v maximální možné míře zabraňu-
je zneužití dávky na nákup alkoholu a cigaret, na hry v hracích 
automatech, úhradu dluhů, příp. nákladů spojených s bydlením 
apod. V neposlední řadě má i motivační charakter k zajištění si 
zaměstnání, příp. řešení své nepříznivé sociální situace vlast-
ními prostředky. Tento způsob výplaty příspěvku na živobytí je 
již s úspěchem prováděn na řadě městských úřadů v České 
republice i na několika městských částech v Praze. Výplata čás-
ti příspěvku peněžní formou byla ponechána z důvodu potřeby 
finančních prostředků na úhradu drobných vedlejších výdajů, 
např. za léky nebo dopravu při shánění zaměstnání. Systém 
výplaty poukázek Úřadu městského obvodu Pardubice I, tak jako 
na ostatních úřadech v České republice, zajišťuje firma Accor 
Services CZ s.r.o.. Tato firma smluvně zajistila síť prodejen  
v obvodu Městského obvodu Pardubice I, které budou poskyto-
vat zboží a služby za poukázky, bude zajišťovat distribuci pouká-
zek, přehled o platbách poukázkami a v jednotlivých prodejnách 
bude provádět kontroly dodržování podmínek nákupu zboží ze 
strany prodejce. Poukázky jsou v nominální hodnotě 50,- Kč, 

100,- Kč a 200,- Kč. Úřad městského obvodu Pardubice I bude 
převážně využívat poukázky v nominální hodnotě 50,- Kč, ve 
výjimečných případech v hodnotě 100,- Kč. V letošním roce při 
březnové výplatě klienti obdrží spolu s peněžní částí příspěvku 
i příslušný počet poukázek ve zbývající hodnotě dle výše dávky. 
Spolu s touto formou dávky pak obdrží i seznam prodejen, ve 
kterých budou moci za poukázky zboží nakupovat. V posledním 
týdnu měsíce února a začátkem měsíce března byli jednotliví 
klienti oddělení sociálních věcí podrobně a konkrétně s touto 
změnou seznamováni. Až na výjimky přijali změnu s pochope-
ním. Příslušná sociální pracovnice v případě potřeby podrobněji  
s klientem probrala jeho finanční situaci a případně hledali vhod-
né řešení. Problémy nastaly jen u těch klientů, kteří se domní-
vají, že stát je povinen se o ně postarat na úrovni, kterou oni 
považují za přijatelnou. Odmítají přijmout fakt, že stát, v souladu 
se Základní listinou práv a svobod a v rozsahu jím stanovených 
zákonů, je povinen občanům pouze pomoci a to v nezbytně nut-
ném rozsahu k zabezpečení základních životních potřeb. 

Jana Kuncová, vedoucí oddělení sociálních věcí

Dalšími vyhlášenými památnými stromy, které rostou na úze-
mí obvodu Pardubice I, jsou krásné jerlíny japonské (Sophora 
japonica). Rostou ve stromořadí v samém historickém centru 
Pardubic u Císařského náhonu na Wernerově nábřeží. Každé 
jaro se stromy obalují spoustou drobných květů v bohatých 
latách, které se při slunečném počasí odráží od vodní hla-
diny Císařského náhonu. Na Wernerově nábřeží roste ještě 
vysoká stará lípa, která sice nepatří mezi vyhlášené památné 
stromy Pardubic, ale rozhodně stojí za zmínku. Celá desetiletí 
rostla ve dvojici se vzrostlým jírovcem, který byl při poslední 
úpravě Wernerova nábřeží vykácen. Od té doby lípa chřadne  
a zmenšují se jí listy, což je známka postupného odumírání. 

Náš odbor dopravy a životního prostředí se rozhodl, že se 
pokusí odvrátit její zánik alespoň o nějaký ten rok. Proto pra-
videlně v době vegetace necháváme odbornou firmou prová-
dět postřik na list přípravkem Bioalgen, který stromu dodává 
alespoň částečně potřebné živiny. Je všeobecně známo, že 
živiny se přes list dostanou do dřeviny podstatně rychleji než 
kořenovým systémem. V tomto případě ani nelze hnojit přes 
kořenový systém, protože je zadlážděn žulovou dlažbou. Dal-
ším zajímavým, i když také nevyhlášeným stromem, je převis-
lá forma jasanu ztepilého, který roste vedle kostela svatého 
Bartoloměje. Bohužel je kolem něho parkoviště a jeho chřad-
nutí nemůžeme zabránit.

PAMÁTNÉ JERLÍNY NA WERNEROVĚ NÁBŘEŽÍ 
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Mistrovství České republiky v půlmaratónu mužů a žen
Mistrovství České republika v půlmaratónu veteránů
Mistrovství České republika v půlmaratónu vozíčkářů

PARDUBICKÝ VINAŘSKÝ PŮLMARATÓN
Po velice úspěšném loňském ročníku byl Pardubický vinařský 
půlmaratón zařazen městem Pardubice mezi nejvýznamněj-
ší sportovní akce města. Také se nám podařilo umístit tento 
v Čechách ojedinělý závod do mezinárodní termínové listiny 
běhů AIMS. Co je však nejpodstatnější, podařilo se nám pře-
svědčit Český atletický svaz společně s firmou Atletika spol. 
s r.o., která je pořadatelem všech mistrovských závodů, že 
Pardubice jsou opravdu město přátelské sportu a podobné 
akce umíme pořádat. Po dlouhých jednáních se nám poda-
řilo podepsat smlouvu o tom, že letošní ročník Pardubického 
vinařského půlmaratónu bude mistrovstvím české republiky 
v půlmaratónu, a to ve všech kategoriích .

Tento svátek běžeckého sportu se uskuteční

v sobotu 19. dubna 2008
start a cíl na třídě Míru, od 9:30.

-  9.30  slavnostní zahájení
-  9.45  start MČR vozíčkářů 
- 10.55  start Lidového běhu na 2 km “Běháme pro zdraví  
 s VZP ČR” - na okruhu 2,2 km pro celé rodiny, běh - rychlá 
  chůze, prostě všichni!, největší školní skupiny budou 
  odměněny, stejně tak i pedagogický dozor. Trať tohoto 
 běhu povede tř.Míru - Smetanovo náměstí - Karla IV. -  Arnošta 
  z Pardubic - Sladkovského - Smilova - 17. listopadu - tř. Míru   
- 11.15 do 11.40  in line  projížďky na stejném okruhu,  
 neřízená projížďka
- 12.00  start MČR v půlmaratónu všech kategorií - s výbor- 
 nou mezinárodní účastí a atraktivními hosty. Cílem je  
 pokořit hranici 61 minut.

- 15.00  vyhlášení výsledků za přítomnosti všech
 významných hostů akce 
 Doprovodné akce: celým programem provázejí skupiny 
NewRangers a Šance s Jiřím Veisserem, Frantou Nejedlem 
a dalšími sólisty, vystoupí gymnasté “Létající chlapci”, kte-
ří navazují na slavnou skupinu našich bývalých reprezentantů 
Revmatici. Představí se čtyřnásobný vítěz Dakaru Josef 
Macháček a můžete se těšit i na vystoupení mažoretek  
a další bohatý kulturní program. V průběhu celého dne pro 
Vás budou připraveny stánky s výborným vínem a pivem, 
občerstvení za svůdné ceny pro Vás všechny!
 Zároveň se omlouváme všem, které sport nezajímá, že 
pochopí nutné uzavírky, přeparkování vozidel i změny ve 
veřejné hromadné dopravě. Věříme, že přijdete ve velkém 
počtu povzbudit výborné závodníky, sami si zasportovat  
a strávit krásnou sobotu v centru Pardubic.
                                             

SPORTOVNÍ SVÁTEK MÍŘÍ OPĚT DO CENTRA PARDUBIC!

CzechPOINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál si klade za cíl výrazné usnadnění styku obča-
na s úřady. Řada z Vás již o tomto programu jistě slyšela, přesto 
si připomeňme několik základních informací. 
CzechPOINT je asistovaným místem veřejné správy, to zna-
mená, že zde každý může získat veškeré informace o údajích, 
které o něm vede stát v centrálních registrech.  V blízké budouc-
nosti  vznikne 1200 kontaktních míst na obecních úřadech  
a 200 na poštách, další pak na českých zastupitelských úřadech  

v zahraničí, u notářů a v kancelářích Hospodářské komory. 
Od 14.1.2008 je CzechPOINT zaveden také na Úřadě městské-
ho obvodu Pardubice I. Náš úřad jako jeden z prvních umož-
ňuje z jednoho místa přístup ke čtyřem registrům státní správy.  
U našeho kontaktního místa můžete obdržet ověřené výpisy z:
– obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku tres-
tů, katastru nemovitostí. 
zákonem stanovený správní poplatek  je 100,- Kč za první 
stránku vydaného ověřeného výstupu za každou další i zapo-
čatou stránku vydaného ověřeného výstupu se z původní sazby 
50,-Kč od 1. 3. 2008 snížila na 20,- Kč. Za výpis z rejstříku trestů 
je správní poplatek stanoven na 50,-Kč
Veškeré výpisy z těchto registrů, stejně tak jako podání na ně, 
lze tedy učinit z CzechPOINTu na našem úřadě. Toto kontaktní 
místo je zřízeno na podatelně úřadu a označeno logem. Věříme, 
že rychlost, s jakou se nám povedlo zavedení této služby obča-
nům, oceníte a budete ji využívat k Vaší plné spokojenosti. 

CZECHPOINT

UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ
Toto upozornění je určeno všem těm z vás, kteří sdílíte 
domácnost se svým čtyřnohým miláčkem. Podle obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2007, účinné od 1.1.2008, je poplat-
ník, který splnil ohlašovací povinnost před nabytím účinnosti 
této vyhlášky, povinen vyplnit ohlašovací kartu poplatní-
ka dle článku 1 odst. 1 a to do devadesáti dnů od nabytí 
účinnosti vyhlášky, tedy do konce března 2008. Poplatník je 
přitom povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplat-
ku nejdéle do patnácti dnů ode dne, kdy pes dovrší stáří tří 
měsíců, případně ode dne, kdy poplatník začne držet psa, 
který je již starší tří měsíců. Zároveň je poplatník povinen do 
patnácti dnů ohlásit každou změnu skutečností uvedených 
v ohlašovací kartě poplatníka, zejména skutečností rozhod-
ných pro zánik poplatkové povinnosti.
 Ohlašovací kartu lze stáhnout na stránkách MmP, nebo si 
ji můžete vyzvednout osobně na ekonomickém odboru úřa-
du. Po vyplnění této karty a zaplacení poplatku bude držiteli 
předána zdarma nová evidenční známka psa.
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INFORMACE K PLATBÁM ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Upozorňujeme občany našeho obvodu, 
že poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního 
odpadu, který za letošní rok činí 498 
Kč je splatný do 30.4.2008. V průběhu 
měsíce března obdrží na tento poplatek 
každý poplatník složenku. Jak jsme již 
informovali v minulém vydání Zpravo-
daje, je možné poplatek uhradit v před-
stihu v hotovosti na pokladně UMO I, 
případně bankovním převodem na účet 
č. 78-9145760247/0100, nebo poštov-
ní poukázkou na stejný účet. Variabilní 
symbol zůstává stejný jako v minulých 
letech. 
 Poplatníci, kteří mají náhradní 
adresu Pernštýnské náměstí 1, budou 
mít složenku uloženou na ekonomic-
kém odboru úřadu. V případě, kdy 
správci poplatku není známa kon-
taktní adresa těchto poplatníků, pro-
vádí se dle §19 zák. 337/1992 Sb.  

o správě daní a poplatků tzv. náhrad-
ní doručení oznámením o doručované 
písemnosti vyvěšeným na úřední des-
ce. V této souvislosti upozorňujeme, 
že poplatníkům s trvalým bydlištěm na 
adrese Pernštýnské náměstí 1 nezani-
ká povinnost platit místní poplatek za 
provoz systému odvozu komunálního 
odpadu a v případě nezaplacení bude 
dluh vymáhán v exekučním řízení dle 
zákona 337/1992 Sb. o správě daní  
a poplatků. Tato exekuce, která se 
týká všech hlavně dlouhodobých dluž-
níků, může probíhat srážkou ze mzdy,  
z důchodu, jiné odměny za závislou čin-
nost, platebním příkazem z účtu dlužní-
ka a v neposlední řadě prodejem movi-
tých věcí. Nechceme zde však budit 
hrůzu, berte prosím toto varování pou-
ze jako informativní upozornění, pevně 
věříme, že v našem obvodu k těmto kro-
kům nebude třeba přistupovat.

 Opět se vracíme k veřejnému pořád-
ku na území našeho městského obvo-
du. Stále více se na nás obracejí obča-
né s požadavky na zajištění pořádku na 
veřejných prostranstvích, upozorňují na 
černé skládky, hromady starého nábyt-
ku a dalších nepotřebných věci, hroma-
dících se u stanovišť kontejnerů na tuhý 
komunální odpad. Všichni jsme denně 
svědky toho, jak se po ulicích a zele-
ných plochách povaluje drobný odpad 
– papíry, plastové láhve, nedopalky 
apod. Každoročně vynakládáme stále 
vyšší částky na zajištění běžného úkli-
du veřejného prostranství a rozšiřujeme  
i počet přistavovaných velkoobjemo-
vých kontejnerů pro větší odpad, přesto 
se situace stále zhoršuje. 
 Pro velkou část občanů je jedno-
dušší vystěhovat nepotřebný nábytek  
k „popelnicím“, protože odvézt tyto 
věci o kousek dál do velkoobjemového 
kontejneru je pro ně stále problém. Je 
možno využívat i sběrné dvory, kterých 
je v provozu na celém území města 
celkem osm – Dražkovice, areál pře-
kladiště odpadu, Hůrka, areál SmP a.s., 
Nemošice v ul. Ostřešanská, Pardubič-
ky v ul. Průmyslová, Rosice nad Labem 
v ul. J.K. Tyla, Ohrazenice v ul. Pohrá-
novská, Svítkov za areálem Plynostavu 
a vloni byl otevřen nový sběrný dvůr 

v Polabinách v Lonkově ulici v areálu 
výměníku, do kterých mohou občané 
zdarma odkládat svůj odpad.
 Černé skládky někteří obyvate-
lé vytvářejí většinou podle vlastních 
potřeb, a to bez ohledu na to, zda se 
jedná o travnatou plochu, chodník, 
někdy dokonce i přímo na vozovce. Jsou 
však i stálá místa. Jedno z nejhorších je 
v ulici Bulharská, vedle mateřské školy 
na travnatém pásu podél chodníku, kte-
ré si obyvatelé z této ulice a blízkého 
okolí zvláště oblíbili. Majitelé rodinných 
domů zde naprosto bezohledně odklá-
dají odpad ze svých zahrad, ke kterému 
neváhají přidat i kovy a plasty, aby část-
ky na likvidaci musely být ještě navýše-
ny za jeho pracné třídění. Nehodláme 
se chovat stejně a nebudeme navršený 
odpad házet nahodile zpět do zahrad, 
ale problematická místa budou od letoš-
ního roku monitorována městskou poli-
cií a jsou přijata i další opatření, která 
z pochopitelných důvodů nebudeme 
zveřejňovat. Věříme, že citelné finanční 
postihy naučí některé naše nezodpo-
vědné spoluobčany slušnému chování.

Odbor dopravy a životního prostředí

A ZNOVU K PROBLEMATICE  ODPADŮ NA VEŘEJNÉM  PROSTRANSTVÍ

Jaro je snad nejstarší feno-
mén. A co víc, je fenomé-
nem stálým, neměnným  
a trvalým, i když se mu to daří 
již řadu tisíciletí. Jakkoliv se 
může měnit životní úroveň 
nebo sociální poměry, žebří-
ček hodnot nebo životní styl, 
jaro je vždy vítáno s radostí 
a dlouho předtím netrpělivě 
očekáváno a vyhlíženo. Od 
prvobytné radosti nad tím, že 
končí nelehké období zimy  
a potravního strádání, přes 
náboženské rituály a slavnos-
ti, nadšené aktivity sedláků, 
až po změněné pohledy zami-
lovaných studentů, jaro je 
vždy očekávaným symbolem 
příchodu něčeho pozitivního 
po nepříznivém období. Zdá 
se, že letošní zima podpořila 
naše netrpělivé očekávání. 
Pravidelné zprávy o zdražení 
toho či onoho, paniky na 
světových burzách, či volba 
prezidenta, která ukázala, že 
je snad něco shnilého v obci 
politické, to všechno v řadě  
z nás vyvolává touhu zabývat 
se spíše prvními sněženkami, 
kočičkami a rozkvetlými petr-
klíči, než denními zprávami. 
Chvála jaru, že to dokáže. 
Jakkoliv mohou být informa-
ce o propadu na světových 
burzách děsivé, jedno je jis-
té. To, jak bude vypadat jaro  
v našem městě a v místě naše-
ho žití to neovlivní. To dokáže 
ovlivnit jedině naše chuť  
a odhodlání přivítat probou-
zející se přírodu do takových 
ulic a parků, kde s námi bude 
ráda a my s ní. Zachovejme 
se tedy jako slušní hostitelé 
a přivítejme přírodu do tako-
vého prostředí, do kterého se 
bude každý rok ráda vracet. 
Okřídlené úsloví říká, že pří-
roda je moudrá. Nu, nevím, 
jestli je skutečně moudrá, ale 
jedno vím jistě. Pozná, kde ji 
nemají rádi. Snažme se, ať si 
to o nás nemyslí. 

SLOUPEK 
REDAKTORA
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CHCETE ZVEŘEJNIT
VAŠI REKLAMU

V NAŠEM ZPRAVODAJI? 
Kontaktujte nás: 466 046 007 nebo gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V ROCE 2008

Stanoviště Přistavení Přistavení v týdnech
Bubeníkovy sady - Bulharská x U Kostelíčka - proti č. 1335 Pondělí 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51

Na Okrouhlíku - u výměníku (rozpis časů dole) Pondělí / Čtvrtek 10,12,14*,16*,18*,20*,22,24,26,28,30,32,34,36*,38*,40*,41*,42*,43*,44*,45*,46*,48*,50,52

Macanova x U Marka Úterý 10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46, 49,52

Závodu Míru - parkoviště u školy Čtvrtek 11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47, 50

Židov - U Jacka Pondělí / Středa 9,12,14*,17*,20*,23,26,29,32,35,38*,41*,44*,47*,50*

Sezemická - nám. Pospíšilovo Středa 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,52

Bratr. Veverkových - proti Delvitě (u č.p. 2337) Středa 13,17,21,25,30,35,39,43,48,52

Bělobranské náměstí Středa 13,17,21,25,30,35,39,43,48,52

Bulharská - u rychlodráhy Čtvrtek 15,21,37,45

Karlovina za parkov.domem Středa 15,28,41,49,52

Bulharská (Škroupova x Benedetiho) Pátek 37,42,46,48

Havlíčkova Čtvrtek 14,36,49

Spořilov - u zábradlí Úterý 15,21,37,45

Závodu Míru - Poseidon Úterý 11,23,37,52

Týdny označené )* - přistavuje se oba dva dny v týdnu uvedené na seznamu. 
Týdny jinak neoznačené - přistavuje se pouze v první den uvedený na seznamu. 
Stanoviště Na Okrouhlíku - u výměníku = u podtržených termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době mezi 6,00 - 9,00 
hodinou, u nepodtržených v době mezi 13,00 - 14,30 hodinou. 
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: Kontejnery se odvážejí ihned po naplnění.

V letošním roce začíná městský obvod Pardubice I provádět 
rekonstrukci  přestárlé a poškozené zeleně na další části síd-
liště Dašická. Během letošního a příštího roku se bude postup-
ně  obnovovat zeleň na území ohraničeném ulicemi Dašická, 
Na Okrouhlíku, Studánecká a Spořilov. Do konce března letoš-
ního roku dojde k  vykácení všech stromů podle zpracované 
studie obnovy zeleně v této části sídliště. Následně budou  
odfrézovány  vzniklé pařezy a v podzimních měsících se začne  
s výsadbou nových dřevin. V první etapě bude vysazeno nové 
stromořadí podél ulice Na Okrouhlíku v úseku mezi ulicemi 
Dašická a Studánecká. V druhé etapě budou vysázeny stromy 
mezi obytnými domy podle zpracované studie. Ve třetí eta-
pě dojde k odstranění starých a poničených keřových skupin  
a budou nahrazeny  jejich novou výsadbou.
 Náš obvod získal peníze na tyto úpravy zeleně jako náhra-

du za vykácenou zeleň na Masarykově náměstí. V souladu 
se zpracovanou studií obnovy zeleně byly zpracovány odbor-
né posudky na odstraňované stromy a souhlas se záměrem 
vydalo i  Sdružení pro ekologii – Mikulovice, se kterým jsou 
konzultovány všechny záměry kácení dřevin na území našeho 
obvodu.
 Na jaře letošního roku také dojde k dokončení obnovy 
odumřelé aleje stromů podél Spořilova. Loni byla vysazena 
první část nového stromořadí kulovitých platanů a v letošním 
roce bude výsadba dokončena. Výsadba tohoto stromořadí je 
financována  z prostředků  Lions clubu  (mezinárodní charita-
tivní organizace), ve spolupráci s Pardubickým krajem.

odbor dopravy a životního prostředí

OBNOVA ZELENĚ NA SÍDLIŠTI DAŠICKÁ


