PROGRAM ROZVOJE
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
2019 - 2022
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE Z PŘEDCHOZÍCH LET
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE V ROCE 2019

DOPRAVA
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
 Dokončit stavbu „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ
Studánka do ul. Ve Stezkách“ řešící zvýšení počtu parkovacích míst ze stávajících 16 stání na
35 stání v ulici Luční (před ZŠ Studánka) a prodloužení stávajícího chodníku v ulici Luční do
ulice Ve Stezkách je připravená k realizaci. Součástí stavby bude přeložka kabelu veřejného
osvětlení a nové výsadby keřů a stromů jako náhradní výsadba za pokácené 3 stávající stromy.
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 podél ZŠ Studánka
do ulice Ve Stezkách". Stavba byla zahájena v srpnu 2018.
2019 – v květnu 2019 byla dokončena stavba, v rámci které bylo vybudováno 19 nových parkovacích
míst a prodloužen stávající chodník v ulici Luční do ulice Ve Stezkách. Dále byla provedena přeložka
kabelu veřejného osvětlení a nová výsadba keřů a stromů. Celkové náklady na realizaci stavby byly
2 894 024 Kč včetně DPH 21 %.

 Realizovat stavbu „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice“ - v úseku
od křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka Matury dojde drobnými stavebními
úpravami a dopravním značením ke zkrácení délky přechodů na normové hodnoty, zajištění
rozhledových poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity parkovacích míst.
2018 – v roce 2018 byla prodloužena platnost stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby.
2019 – v roce 2019 nebyla stavba řešena.

 Realizovat stavbu „Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“ vybudováním
vyvýšených míst pro přecházení, a to na křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami.

2017 – 2018 - v roce 2017 byla zpracovaná projektová dokumentace řešící zvýšení bezpečnosti dětí při
cestě do a ze Základní školy Studánka. Projekt řeší vybudování čtyř vyvýšených míst pro přecházení, a
to na křižovatce ulic Luční a Věry Junkové, na křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, na křižovatce
ulic Ve Stezkách a Luční a na křižovatce ulic Spojilská a Raabova.
Na SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami, SO 103 Ve Stezkách x Luční a SO 104 Spojilská x Raabova bylo
dne 20.12.2017 bylo speciálním stavebním úřadem odborem dopravy Magistrátu města Pardubic
vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 19. 1. 2018. V
Na SO 101 Luční x Věry Junkové, který byl řešen samostatně vydal speciální stavební úřad odboru
dopravy Magistrátu města Pardubic dne 25. 4. 2018 stavební povolení, které bylo rozhodnutím
odvolacího orgánu odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje ze
dne 11. 10. 2018 zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Projektant doplnil podrobněji výkresovou
dokumentaci, která byla předána stavebnímu úřadu.
Na SO 102, SO 103 a SO 104 bylo vydáno dne 23. 11. 2018 rozhodnutí o změně stavby před dokončením
(prodloužení doby platnosti SP a prodloužení lhůty k dokončení stavby), které nabylo právní moci dne
12. 12. 2018.
2019 – v roce 2019 nebyla stavba řešena.
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 Zbezpečnit křižovatku ulic Dašická/Na Drážce/Kpt. Jaroše ve spolupráci s Magistrátem města
Pardubic, Pardubickým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic.
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.
2019 – v roce 2019 zajistil investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR vydání povolení nutných pro
realizaci stavby. Magistrát města Pardubic, oddělení speciálního stavebního úřadu vydal dne 7. 11.
2019 „Veřejnou vyhlášku – stavební povolení“ stavby „I/36 Pardubice, rekonstrukce křižovatky s ul.
Dašická, opatření ke zvýšení BESIP“.
Stavba obsahuje stavební objekt SO
102.1-4 Komunikace II/355 a MK, SO
103.1–2 Plochy pro pěší, dělící
ostrůvky. Stavební objekty obsahují
rekonstrukci vozovky silnic nižších tříd
než I/36. Cyklistická doprava je řešena
v souladu se schválenou koncepcí
města Pardubic. Cyklisté jsou po ulici
Dašická vedeni v hlavním dopravním
prostoru s podporou vodorovného
dopravního značení (piktogramový
koridor pro cyklisty). Bude provedena
rekonstrukce stávajících ostrůvků,
spočívající v nepatrném rozšíření a
doplnění orientačních prvků pro nevidomé.
Magistrát města Pardubic, oddělení speciálního stavebního úřadu vydal dne 20. 11. 2019 „Sdělení
k ohlášení udržovacích prací“ stavby „I/36 Pardubice, rekonstrukce křižovatky s ul. Dašická, opatření
ke zvýšení BESIP“. Stavba obsahuje stavební objekt SO 101 Komunikace I/36. Předmětem SO 101
Komunikace I/36 je obnova asfaltového krytu vozovky silnice I/36. Rekonstrukce vozovky bude
zahájena odfrézováním stávajících vrstev vozovky v tl. 120 mm. V místech intenzivního zpomalování
vozidel a změny směru jízdy bude provedena adhezivní úprava povrchu vozovky.

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU – ROZŠIŘOVAT PARKOVACÍ MÍSTA
 Podle zpracované studie projekčně připravit rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkové
před bytovým domem čp. 499 - 506.
2019 – v roce 2019 nebyla investiční akce připravována.

 Projekčně připravit a realizovat stavební úpravy komunikací (chodníků) a vybudování nových
parkovacích míst v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 359 – 365.
2019 – v roce 2019 nebyla investiční akce připravována.

2

 Realizovat stavbu “Vybudování nových parkovacích míst v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247“
stavbou vznikne 10 nových parkovacích míst.
2019 – v roce 2019 nebyla stavba řešena.

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA
 Pokračovat v regeneraci panelového sídliště Dubina - lokality 3 a 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.

 Realizovat stavbu „Regenerace panelového sídliště Dubina - etapa U - lokalita 6B (6B-K4, 6BK5, 6B-O7, 6B-O8, 6B-S3)“. Jedná se o úpravy veřejného prostranství v ulici E. Košťála před a
za čp. 1008 - 1011, před a za čp. 1005, před a za čp. 1006 – 1007 a za čp. 1000 – 1004. Návrh
řeší úpravy komunikací (chodníků), rozšíření parkovacích míst, kontejnerová stání, veřejné
osvětlení, sadové a terénní úpravy.

2019 - Je zpracovávána projektová dokumentace s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina
– etapa U – lokalita 6B“ řešící úpravy části sídliště Dubina, konkrétně části u domů čp. 1006–1011.
Projektová dokumentace řeší regeneraci prostředí, rekonstrukci veřejného osvětlení, sadové a
terénní úpravy, kontejnerová stání a další související prvky. Při projednávání s občany vznikly
požadavky na změnu PD oproti původní dokumentaci pro územní řízení, proto bylo nutné požádat o
změnu územního rozhodnutí (z důvodu změny parkovacích míst z kolmého na podélné a dále
z důvodu rozšíření počtu parkovacích míst). Byla vydána změna územního rozhodnutí a rozhodnutí
o kácení dřevin, dne 3. 1. 2020 bylo vydáno stavební povolení veřejnou vyhláškou, které nabylo
právní moci dne 6. 2. 2020.

POKRAČOVAT V OPRAVÁCH CHODNÍKŮ
 Dokončit poslední etapu stavby s názvem „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci,
Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami“ – jedná se o opravu chodníků v ulici Hraniční
(pravá strana od zvoničky) a v ulici Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ulicí
Spojilská), včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování podélných parkovacích
stání.

2019 - v prosinci 2019 byla dokončena stavba „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci,
Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami – větev D – v ulici Hraniční (od čp. 433 po čp. 1) a v ulici
Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ulicí Spojilská)“, včetně rekonstrukce
veřejného osvětlení. Kolaudace proběhne 21. 2. 2020.

 Realizovat stavbu „Stavební úpravy v ulici Na Drážce u čp. 1561 – 1563“.

2019 – v roce 2019 proběhlo výběrové řízení a v prosinci 2019 byl vybrán dodavatel (zhotovitel)
stavby s názvem „Stavební úpravy ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–1560 až k čp. 1561–
1563“, v rámci které budou řešeny úpravy komunikací (stávající chodníky s asfaltovým povrchem a
povrchem z betonové dlažby budou odstraněny a vybudovány nové chodníky z betonové dlažby),
dále bude provedena rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. V rámci úpravy zpevněných
ploch dojde ke kácení stromů a k výsadbě nových dřevin, a to vše v ulici Na Drážce za domem čp.
1561–1563 a ve vnitrobloku domů čp. 1561–1563 a čp. 1558–1560.

 Realizovat stavbu „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po
křižovatku s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374-1375, čp. 1376-1377 a čp. 1397)“.

2017 – 2018 - Městský obvod Pardubice III má zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané
stavební povolení ze dne 3. 1. 2017 na „Opravu chodníku od křižovatky s ulicí Věry Junkové po
křižovatku s ulicí Bezdíčkova (před bytovými domy čp. 1374–1375, čp. 1376–1377 a čp. 1397).
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Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., sdělila ve vyjádření ze dne 7. 10. 2016, že požaduje
stavbu MO III koordinovat s jejich stavbou rekonstrukce kanalizace v ulici Sezemická a v rámci stavby
požaduje provést výměnu dotčených vodovodních a kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti.
2019 – Na stavbu chodníku bylo vydáno dne 11. 1. 2019 rozhodnutí o změně stavby před dokončením
(prodloužení doby platnosti SP a prodloužení lhůty k dokončení stavby), které nabylo právní moci
dne 30. 1. 2019. Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. připravuje stavbu „Rekonstrukce
kanalizace v ulici Sezemická“.

 Podle zpracované studie projekčně připravit „Stavební úpravy ve vnitrobloku ulic Na Drážce
čp. 1496 -1498 a čp. 1493 -1495 a Věry Junkové čp. 1491-1492“.
2019 – v roce 2019 nebyla investiční akce připravována.

 Podle zpracované studie projekčně připravit a realizovat „Regeneraci 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“
2019 – v roce 2019 nebyla investiční akce připravována.

 Podle zpracované studie projekčně připravit a realizovat „Regeneraci prostoru před čp. 621 623 v ulici Blahoutova, před čp. 624 - 628 v ulici Blahoutova a před čp. 629 - 632 v ulici Jana
Zajíce“.
2019 – v roce 2019 nebyla investiční akce připravována.

 Pokračovat v opravách chodníků ve Studánce a na Slovanech – po dokončené rekonstrukci
plynovodního vedení včetně plynovodních přípojek k rodinným domům.

V roce 2019 byly realizovány níže uvedené opravy chodníků:
 „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami –
větev D – v ulici Hraniční (od čp. 433 po čp. 1) a v ulici Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po
křižovatku s ulicí Spojilská)“.

 „Oprava chodníku v ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční“, kde stávající chodník a
vjezdy z betonových dlaždic byly nahrazeny zámkovou dlažbou.

 „Oprava chodníku v ulici Na Drážce před čp. 1555–1557, Pardubice“ v rámci ní bude opraven

stávající podélný chodník před čp. 1555–1557 a čtyři přístupové chodníky k čp. 1538, čp. 1555, čp.
1556 a čp. 1557 v ulici Na Drážce. Stávající chodníky s asfaltovým povrchem nebo povrchem
z betonové dlažby budou nahrazeny zámkovou dlažbou.
Na sídlišti Dubina byly realizovány níže uvedené opravy chodníků:
 „Oprava chodníku v ulici Bartoňova za čp. 842 – 845, Pardubice“

 Projekčně připravit a realizovat opravy chodníků – např. ulice Ve Stezkách, ulice Luční (od
křižovatky s ulicí Dašická po ulici Na Drážce).

V roce 2019 byla provedena „Oprava chodníku v ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční“,
kde stávající chodník a vjezdy z betonových dlaždic byly nahrazeny zámkovou dlažbou.

UDRŽOVAT STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY A BUDOVAT NOVÉ CYKLOSTEZKY
 Ve spolupráci s městem zajistit rekonstrukci chodníku a vybudování cyklostezky v ulici Dašická
od křižovatky s ulicí Na Drážce po železniční přejezd.

MmP, OMI zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku, místostarosta
MO III nyní zajišťuje souhlasy vlastníků pozemku pod stavbou.

ZLEPŠIT KVALITU DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ
 Provést nový povrch na stávající betonové komunikaci v ulici Studánecká a na parkovišti
před Obchodním centrem Galanta.

2019 – v roce 2019 byla provedena rekonstrukce povrchu betonového parkoviště před obchodním
centrem Galanta v ulici Studánecká, kde vodorovným dopravním značením bylo vyznačeno 36
parkovacích míst, z toho 2 parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením.
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 Dle možností zlepšovat provozně technický stav stávajících betonových komunikací (např.
ulice Bartoňova, Erno Košťála, …).
2019 – v roce 2019 byla v rámci oprav po zimě opravena polovina komunikace v ulici Bartoňova
provedena rekonstrukce povrchu betonového

 Podniknout veškeré kroky ke snížení hluku veškeré dopravy (tiché kryty) jednáním
s Magistrátem města Pardubice a Pardubickým krajem.
 Ve spolupráci s odborem dopravy MmP a MO I řešit rekonstrukci panelové komunikace v ulici
Na Drážce před čp. 499 – 541 (střed této komunikace je hranicí mezi MO I a MO III).
V roce 2019 proběhlo jednání OHA za účasti MO I a MO III, kde bylo projednáváno, jak řešit prostor
v ulici Na Drážce před čp. 499 – 541. OHA připraví studii návrhu.

BEZBARIÉROVOST
 Nadále pokračovat v budování bezbariérových přístupů na komunikacích.
Bezbariérovost je řešena v rámci investičních akcí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DOKONČIT ÚPRAVY CENTRÁLNÍ OSY SÍDLIŠTĚ DUBINA
 Po dokončené stavbě „Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina od ulice Blahoutova po ulici Erno
Košťála“ doplnit výsadby stromů a keřů v navazujících plochách.

V roce 2019 byly realizovány sadové úpravy „Obnova stromořadí mezi cyklistickou stezkou za čp.
810-816 v ul. Luďka Matury a komunikací pro pěší před zdravotním střediskem čp. 656 v ul. Lidmily
Malé“.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
 Pokračovat v opravách dětských hřišť a sportovišť.

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.

 Revitalizovat dětská hřiště na území obvodu.

2019
"Centrum volného času Dubina - Pardubice" za domem čp. 835 - 839 v ulici Bartoňova – byla
odstraněna betonová plocha včetně nevyhovujícího pískoviště a provedení terénních úprav. Celkové
náklady byly 91 514 Kč včetně DPH. Stávající dětské hřiště bylo rozšířeno o 7 nových herních prvků a
3 stávající herní prvky byly přemístěny. Byly osazeny tyto nové herní prvky: kolotoč lavičkový,
překlápěčka RSA, pískoviště 3x3 m, na ocelových sloupech jsou zavěšeny: provazový žebřík, šplhací
síť, gumová závěsná rohož, příčle provazového žebříku.
Celkové náklady byly 168 382 Kč včetně DPH 21 %.
V roce 2019 byla realizována VZ „Rozšíření dětského hřiště v ulici Luďka Matury (mezi MŠ Sluníčko a
bytovým domem čp. 633 – 637 v ul. Jana Zajíce)“ Stávající dětské hřiště bylo rozšířeno o nové herní
prvky, a to: Závěsný tunel, Smyčkový most, Obloukový most, Trojitý žebřík, Šplhací talíře, U-most.
Dále byla vybudována sportovní plocha (venkovní veřejně přístupné sportoviště), kde byly osazeny
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2 branky – futsal na házenou a 2 zábrany ke sportovišti délky 13,5 m a výšky 4 m. Celkové náklady
na rozšíření dětského hřiště v ulici Luďka Matury byly 323 164,00 Kč včetně DPH 21 %.

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
 Rozšiřovat odpočinkové a klidové zóny na území městského obvodu.

2019 - 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.

 Při investičních akcích řešit úpravy veřejné zeleně a výsadby nových dřevin (stromů a keřů).
Součástí investičních akcí jsou vždy sadové úpravy s novými výsadbami dřevin.

 Redukovat stávající množství zpevněných ploch a rozšiřovat zeleň.
Neustále jsou rozšiřovány plochy zeleně například v ulici Bartoňova u čp. 842-845, v ulici Erno Košťála
u čp. 987-989.
V roce 2019 byla provedena výsadba celkem 759 ks keřů, 45 ks stromů dle níže uvedené tabulky.
Jednalo se o výsadby na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na pozemních v majetku
města Pardubice.
Místo výsadby dřevin

Keře [ks]

Z boku bytového domu čp. 643 v ulici Blahoutova

4

Před bytovým domem čp. 994 – 995 v ulici Erno Košťála

6

Z boku bytového domu čp. 973 v ulici Erno Košťála

12

Z boku bytového domu čp. 722 v ulici Dubinská

3

Plocha bývalého pískoviště čp. 1543 – 1545 Na Drážce

31

Za bytovým domem čp. 345 – 347 v ulici Na Drážce
U oplocení Základní školy Dubina (u dětského hřiště Lanovka)

Stromy [ks]

6
30

Za bytovým domem čp. 961 ulice Jana Zajíce

3

Mezi silnicí č. I/36 a parkovištěm u čp. 960 v ulici Jana Zajíce

3

Za bytovým domem čp. 842 – 845 v ulici Bartoňova

42

Před bytovým domem čp. 846 – 849 v ulici Bartoňova

6

Mezi byt. domem čp. 810 – 816 v ulici Luďka Matury a Zdrav. střediskem

405

9

U oplocení Základní školy Studánka v ulici Luční

226

1

Propojka mezi ulicí Bartoňova a Studáneckým lesem
CELKEM

17
759 ks

45 ks

 Provádět pravidelnou péči o dřeviny na pozemcích zařazených do pasportu zeleně s ohledem
na výstupy z inventarizace stromů.
Každoročně je na základě uzavřené rámcové smlouvy uzavírána dohoda, jejíž předmětem je péče o
stromy v daném roce.

STUDÁNECKÝ LES
 Podporovat rekreační využití Studáneckého lesa pro rekreační účely.
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MO Pardubice III zajistil v roce 2014 zpracování studie s názvem „Studánecký les – využití pro rekreační
účely“. Podle této studie jsou postupně Statutárním městem Pardubice zpracovávány projektové
dokumentace, které jsou předmětem žádostí o dotaci z programu „Program rozvoje venkova 20142020“, operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
V roce 2017 byly realizovány lesní stezky "Studánecký les - lesní stezky I. etapa od cesty Spojilské
směrem k sídlišti Dubina.

AREÁL PRO PSY
 Na sídlišti Drážka najít vhodné místo pro vybudování oplocené plochy pro volné pobíhání psů.

Na sídlišti Drážka bylo vybráno místo, kde by bylo možné vybudovat oplocenou psí louku, a to v ulici
Na Drážce ve vnitrobloku čp. 1554, čp. 1781 a restaurací Galanta. Na základě ankety zveřejněné na
webových stránkách Městského obvodu Pardubice III a nesouhlasu obyvatel přilehlých bytových
domů bylo od tohoto záměru ustoupeno.

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
 Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic řešit opravy a rozšiřování kontejnerových
stanovišť.

V roce 2019 OMI Magistrátu města Pardubice zadal zpracování projektových dokumentací na
stavbu: Kontejnerových stání v ulici Spojilská před čp. 1766 a v ulici Lidmily Malé před čp. 620.

 Realizovat stavbu „Kontejnerová stanoviště v ulici Erno Košťála před čp. 957 – 958“.

2018 – v roce 2018 byla zpracovaná projektová 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
návrh 2 nových kontejnerových přístřešků pro 9 kontejnerů s ohledem na stávající stromy. Stavební
úřad Magistrátu města Pardubic vydal dne 6. 8. 2018 územní souhlas.
2019 - ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III vydal dne 20. května 2019 rozhodnutí o kácení
dřevin.

 Zadat zpracování projektové dokumentace a realizovat stavbu kontejnerového stání v ulici
Erno Košťála, mezi domy 996-997 a 987-989 (z boku čp. 987).
V roce 2019 nebylo řešeno.

BEZPEČNOST
 Zasadit se o zvýšení pochůzkové činnosti městské policie v problémových lokalitách na území
obvodu, a to i ve večerních hodinách.

2019 - praxe společných jednání vyvolaných potřebou řešit aktuální problémy dále trvá, komise
Humanitní a bezpečnostní vyvolává další jednání s vedením MP – zajištění většího počtu strážníků
pro pochůzkovou činnost, zvýšení činnosti MP ve večerních a nočních hodinách, dohled na
dodržováním veřejného pořádku. Bezpečnostní opatření na ubytovně na Hůrkách (viz. body níže).

 Iniciovat zvýšení počtu kamer v rámci kamerového systému zejména v problémových
lokalitách.
2019 – připravuje se způsob zajištění a podklady pro MP, která provozuje systém.

 Zvýšit kontroly problematických míst, kde dochází k rušení nejen nočního klidu.
2019 – viz bod první.

 Organizovat bezpečnostně kontrolní akce společně s PČR a MP, zaměřené na dodržování
veřejného pořádku.

2019 - pracovník přestupkové agendy MO III se ve spolupráci s MP a PČR aktivně podílel na dvou
bezpečnostně – kontrolních akci, které byly zaměřeny na dodržování veřejného pořádku, dodržování
zákazu rušení nočního klidu a dodržování zákazu nalévání alkoholu nezletilým osobám v podnicích a
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konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nejen mladistvými. První kontrolní akce
se uskutečnila 19. 4. 2019 a druhá 31. 8. 2019. Obě akce proběhly ve večerních a nočních hodinách.
Při kontrolní akci v jarním termínu nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Při podzimní akci bylo
zjištěno několik mladistvých pod vlivem alkoholu. Toto pak dále předáno k dořešení OSPOD MmP.

 Iniciovat spolupráci s cizineckou policií v rámci řešení problematiky bezpečnosti areálu Hůrek.

2019- Na základě narůstajícího počtu stížností občanů na chování cizinců ubytovaných v ubytovně
Hůrka byly v roce 2019 na základě požadavku Městského obvodu prováděny kontroly Městskou
policií, která se zaměřila na osvětu v oblasti dodržování právních předpisů ubytovaných cizinců na
území Pardubic, zejména pravidel veřejného pořádku. Tyto kontroly byly provedeny několikrát.
Následně Cizinecká policie za účasti PČR a Městské policie provedla v období října velkou noční
kontrolu všech budov ubytovny Hůrka a prověřila nejen všechny ubytované osoby, ale i dodržování
ubytovacího řádu, dodržování zákona o pobytu cizinců na území ČR. Dále navázána spolupráce
s vedením ubytovny a cizineckou policií. Nastavena jasná pravidla, sepsán manuál pro všechny
ubytované (přeložen do všech potřebných jazyků) jak se chovat na veřejných prostranstvích,
nutnosti dodržování zákonných pravidel (neznečišťovat okolí, nekonzumovat alkoholické nápoje na
veřejném prostranství, dodržování nočního klidu).

 Rozšířit místa zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství – od Penny k ubytovně Hůrka
a kolem základní školy Studánka formou nové vyhlášky.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A INFORMOVANOST
KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
 Aktivně pořádat další názorové průzkumy mezi občany.
2019 – na webových stránkách Městského obvodu Pardubice III byly zveřejněny ankety: Zda
vybudovat oplocenou psí louku na sídlišti Drážka, celkem hlasovalo 2 982 občanů. Jaké filmy
promítat v letním kině (filmy především pro děti; střídavě filmy pro dospělé a dětské filmy), celkem
hlasovalo 422 občanů. Občané přehlasovali variantu s promítáním filmů pro dospělé a dětské filmy
(283 hlasů). Vyhovující navržená doba zahájení opékání buřtů na Dubině a Drážce od 19:00 hodin.
Celkem hlasovalo 616 občanů. Se začátkem opékání v 19:00 hodin souhlasilo celkem 359 občanů.
 Veřejně projednávat klíčové otázky obvodu.
2019 – návrhy úprav veřejného prostranství (např. stavební úpravy, výsadby dřevin, umístění nových
laviček, apod.) jsou zasílány zástupcům vlastníků bytových jednotek k projednání. V případě velkých
investičních akcí probíhá veřejně projednávání s občany bytových domů, kterých se změny dotýkají.

 Pokračovat ve spolupráci s místními senior kluby.

2019 - MO III podpořil v roce 2019 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 byla stran klubů velmi vítaná, kluby byly více motivovány při organizaci
svých akcí společenského charakteru, setkávání se a při organizování výletů.
Ku příležitosti Dne matek proběhl koncert oblíbeného interpreta Josefa Sochora (3.5.2019).
Pan starosta navštěvuje v průběhu roku jednotlivé seniorkluby např. ke dni MDŽ apod.

 Spolupracovat s občanskými sdruženími, předsedy samospráv a zájmovými spolky na území
MO Pardubice III.
2019 – Byl odeslán e-mail s žádostí o sdělení kontaktů a e-mailových adres na pověřené zástupce
výborů společenství pro efektivní komunikaci a spolupráci při projednávání akcí a činností
s bytovými domy. Mnoho reakcí na tento e-mail ale nebylo, nové kontakty se zaktualizovaly
v seznamu samospráv.

 Informovat občany prostřednictvím webových stránek i sociálních sítí.

2019 – Informování občanů prostřednictvím webu a facebooku se těší oblibě. Oba informační kanály
mají každoročně vyšší sledovanost, ale také pravidelného Zpravodaje, který vchází 4x ročně.
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KULTURA A SPORT PRO OBVOD
 Organizovat tradiční, event. další nové kulturní, společenské a sportovní akce.

2019 - MO III zorganizoval celkem 24 akcí. Podařilo se opět zorganizovat Masopustní tancovačku.
Jako tradičně se v roce 2019 dále uskutečnily akce jako „Dopravní soutěž pro děti“ (24.4.2019), Slet
čarodějnic“ (30.4.2019), „Koncert ke dni matek – Josef Sochor“ (3.5.2019), „Dětský den“ (3.6.2019),
„Opékání buřtů“ (5x červen až srpen 2019, střídavě na Dubině a Na Drážce) „PC pro seniory – jarní
kurzy a podzimní kurzy“, „Studánecké posvícení“ (1.9.2019), „Hry pro seniory“ (11.9.2019), „sv.
Václav – vítání podzimu“ (24.9.2019), „Drakiáda“ (13.10.2019), „Strašidelná stezka“ (1.12.2019),
„Vánoční zpívání (23.12.2019), „Farmářské trhy“ (od ledna 2019). Po celý rok možno využít „stolní
tenis pro seniory“ na ZŠ Dubina nebo „petanguové hřiště“ u restaurace U Maxe a za restaurací
Galanta. Dále bylo úspěšné pořádání „Letního kina na Dubině“ po devět čtvrtečních večerů.

 Podporovat společenské a kulturní aktivity Knihovny MO III.
2019 - v roce probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo tematické akce, celkem bylo 29 vzdělávacích
a 197 kulturních akcí. Návštěvníků těchto akcí (besed) bylo celkem 1789, z toho 711 návštěvníků
vzdělávacích akcí a 1078 návštěvníků kulturních akcí.

 Vytvářet podmínky pro zlepšování úrovně služeb a rozšiřovat farmářské trhy na sídlišti
Dubina.

2019 - Farmářské trhy se konají každou sobotu od ledna do prosince. Pravidelně se jich účastní mezi
30 – 40 prodejci. 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.

 Podporovat kulturní aktivity v rámci obvodu.

2019 – krom zajišťování vlastních kulturních akcí je kultura podporována formou dotačních prostředků
z rozpočtu MO III na aktivity subjektů působících na území městského obvodu Pardubice III.

 Zasadit se o navrácení kulturních aktivit do „Kulturního domu na Dubině“.

2019 – proběhlo jednání pana starosty s vedením města (náměstky primátora Mgr. Rychteckým za
školství a PaeDr. Mazuchem za kulturu) k otázce kulturního zařízení a kulturního vyžití v našem obvodě
s cílem rozšířit zajištění kulturních aktivit v činnosti KD Dubina. Bohužel, toto jednání nemělo v rámci
rozšíření kulturních aktivit v našem obvodě žádnou pozitivní odezvu.

PODPORA AKTIVIT SENIORŮ
 Podporovat poznávací zájezdy pro seniory do okolí a jejich setkávání.

2019 – nadále probíhala podpora aktivit seniorklubů našeho MO. Seniory v roce 2019 navštívili trhy
a lázeňský park v Kudově Zdroji, Neratov a Šerlich, ZOO Jihlava, zámek Častolovice, Kostelec nad
Orlicí či Doudleby. Společně se setkali u příležitosti oslav Dne matek, Mikulášského či Vánočního
posezení. Senioři v Domově pro seniory v Blahoutově ulici si užili besedu s panem Janem Přeučilem,
velikonoční pečení, pletení a háčkování, rodinné odpoledne s pojené s grilováním, ochutnali
netradiční zmrzlinu a užili si Mikulášskou a vánoční besídku.
Pro kluby pan starosta uspořádal v říjnu opékání buřtů (přímo v jejich klubech). Tato akce sklidila
velikou pochvalu.

 Podporovat proškolování seniorů v počítačových dovednostech ve spolupráci s místními ZŠ.

2019 – Kurzy Počítače pro seniory proběhly v jarním a podzimním cyklu na obou základní školách.
Kurzy mají velkou oblibu a návštěvnost. Proběhlo celkem 30 lekcí.

 Pořádat Hry pro seniory.

2019 – 11. 9. se uskutečnil další ročník her, opět jeho konání bylo zajištěno panem Novákem.

 Gratulace občanům k životním jubileím - 80,85,90,95 a 100 let.

Zaměstnanci obvodu navštěvují všechny spoluobčany, kteří oslavují kulatá jubilea od 80 let
s gratulací a malým dárkem.

 Poskytování darů senior klubům, jejichž výše je v závislosti na počtu aktivních členů klubu jako
motivační prvek.
2019 – viz. první bod.
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SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
 Spolupracovat se ZŠ a MŠ na území MO III.

2019 - 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 bylo přispíváno na činnosti a akce jednotlivých ZŠ (celkem ve výši 33tis.) a
MŠ vč. rodičovských center (celkem ve výši 147 tis.). Pracovními MO III jsou aktivními členy školské
rady.

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

2019 – 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, Mikulášský turnaj.

 Podporovat kladné vlastnosti žáků, kteří nedosahují nejlepších studijních výsledků spolu
zajišťováním exkurzí apod.
2019 – došlo k předání poukázek pro žáky oceněné cenou fairplay, příp. pro talentované žáky
základních škol v celkové hodnotě 10 tis. Kč. pro obě místní ZŠ.
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