
Vážení spoluobčané,

 je až s podivem, jak ten čas 
utíká. V minulém čísle jsme vítali 
začátek prázdnin, dnes se s lítostí 

díváme na padající listí. Nebude to trvat dlouho a budeme 
hodnotit letošní a připravovat akce pro příští rok.
 Ještě dříve, v polovině října, však bude dokončena opra-
va nám. Čs. legií a my se připravujeme na jeho slavnostní 
předání. Připravujeme ho společně s městem na den  
28. října, kdy slavíme státní svátek, vznik prvního samostat-
ného  státu Československa. V tento den jsou každoročně 
kladeny květiny a věnce k pomníku našeho prvního prezi-
denta T. G. Masaryka. My chceme využít této příležitosti  
a předat pardubickým občanům opravené náměstí.
 Začátek oslavy plánujeme na 14. hodinu a jste na ni 
všichni srdečně zváni. S programem, který se ještě tvoří, 
budete seznámeni v Radničním zpravodaji i v denním tis-
ku. Již teď Vám ale můžeme slíbit, že Vám zazpívá VUS 
Univerzity Pardubice, zahraje dechová hudba, vystoupí žáci 
ZUŠ Havlíčkova aj.

 Nedávno mi přivezl  bratr pohlednici náměstí Čs. legií 
z r. 1929. Ukázala jsem ji na schůzi naší rady, a to nás 
přivedlo na myšlenku sehnat o náměstí dostupné foto-
grafie, pohlednice a projekty a ukázat občanům, jakým 
vývojem prošlo. Hodně nám pomohl i článek dr. Šebka  
v Radničním zpravodaji, ve kterém píše, že náměstí začalo 
dostávat svou podobu po r. 1913. Některé zajímavé údaje 
jsme získali i ve Státním archivu a ze zápisů zasedání teh-
dejších zastupitelstev. 
V pátek 26. října otevřeme na nám. Republiky, před VČD, 
výstavu fotografií a jsem přesvědčena, že Vás bude zají-
mat, jakými změnami náměstí Čs. legií prošlo.
 Již dnes chci poděkovat všem, kteří nám na přípravě 
obou akcí pomáhají.

 

 

(za období červenec až září 2007)

95 let
Marie Mannová

95 let
Anna Musilová, Marie Brdičková

90 let
Marie Brtníková, Věra Hübnerová, František Kotek, Olga Vojtasová, 
Božena Žertová

85 let
Anna Půlpánová, Bohumila Šimíková, Zdenka Šimková, Adolf Truhlář, 
Jitka Erbenová, Miluše Černá, Miloslav Huňáček, Miloslav Aubrecht, 
Zdeněk Fryauf, Marie Bečvářová, Jiřina Břehovská, Libuše Meclo-
vá, Marie Tvrdíková, Libuše Čermáková, Lidmila Jedličková, Růžena 
Pauknerová, Zdeněk Sedlatý, Zdeněk Macourek

80 let
Elena Bartošková, Miroslav Holý, Slavomír Kudláček, Miloslav Drob-
ný, Zdeněk Musílek, Blanka Bláhová, Stanislav Petr, Hedvika Svato-
šová, Josef Šedivka, Jaroslava Slavíková, Irena Slavíková, Vlastimil 
Hutla, Charlota Tichá, Jozef Racko, Vlasta Škrlová, Marie Kheilová, 
Anna Burianová, Marie Jílková, Hedvika Žilková, Oldřiška Jirásková, 
Milada Vinařová, Věroslava Čadová, Marie Smetánková, Ilona Bir-
kelbach, Olga Jandová, Věra Krupařová, Galina Metelková, Přemysl 
Coufal, Anna Jiroutová, Danuše Folbrechtová, Milada Kubů, Josef 
Lochman, Jarmila Nezbedová, Jan Nyklíček

V současné době probíhá výstavba administrativně 
obchodního centra MAGNUM na Třídě Míru, která by 
měla být dokončena koncem jara 2008, obchodního cen-
tra s multikinem Bohemia Sen na Masarykově náměstí, 
s termínem dokončení 3.Q 2008, začala výstavba poly-
funkčního bytového domu v Pernerově ulici s termínem 
dokončení zhruba za rok. To jsou rozestavěné stavby, 
které po dokončení výrazně změní tvář Pardubic. 
Probíhá také výstavba rodinných domů v lokalitě Halda, 
ulice Do nového a v lokalitě Čičák  (u parku za pekárna-
mi, ulice Na Ležánkách).  
Bývalý areál stavebnin v ulici 17. listopadu byl až na admi-
nistrativní budovu odstraněn a do doby změny Územního 
plánu města Pardubic zde bude fungovat veřejné place-
né parkoviště, které pojme přes 200 vozidel. To je sku-
tečnost, kterou jistě uvítá každý Pardubák i návštěvník 
města . 
A které stavby by se měly „rozběhnout“ v průběhu dal-
ších 2 let? 
Zřejmě v příštím roce bude zahájena demolice bývalého 
areálu Tiskáren ve Smilově ulici a pozemek bude uvolněn 
pro stavbu polyfunkčního domu (administrativa, obcho-
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dy, byty), který by měl obchodní pasáží propojit Smilovu 
a Sladkovského ulici.  
Rovněž areál bývalé Prokopky na Palackého třídě má 
nového vlastníka, který připravuje  zástavbovou stu-
dii. Měla by zde stát výšková budova administrativního 
charakteru, další nebytové objekty a směrem k nábřeží 
Závodu míru zřejmě bytové domy.  Tato informace je 
pouze předběžná. 
Zřejmě dojde i na přestavbu a přístavbu Pasáže na Třídě 
Míru s parkovacími místy v podzemním podlaží.  
Areál bývalého lihovaru je zatím ve stávající podobě 
dočasně využíván pro různé služby obyvatelstvu. 

	 	 	 	 	 	 Stavební	úřad

STAVEBNÍ ÚŘAD
V NOVÉM SLOŽENÍ
Vedoucí stavebního úřadu telefon
Lenka Tobolková   466 046 050

Referenti stavebního úřadu
Irena	Ježková   466 046 051
Jan Valeš   466 046 052
Archiv
Jitka Hutlová   466 046 053

V jarních a podzimních měsících zajišťujeme pravidelně 
odstraňování větví stromů a keřů, které brání bezpečnému 
užívání komunikací buď tím, že zakrývají umístěné doprav-
ní značení nebo omezují  průchodnost chodníků. Tyto práce 
však můžeme provádět pouze na majetku města Pardubic. 
Jsou případy, kdy k podobnému ohrožení dochází z důvo-
du přerostlých stromů a keřů na pozemcích soukromých 
vlastníků, a proto bychom chtěli tímto způsobem požádat 
ty vlastníky, jejichž pozemky přiléhají nějakým způsobem 
k místní komunikaci (vozovce, chodníku, průchodu apod.), 
aby sami provedli kontrolu své zeleně a v případě potřeby 
zajistili patřičnou nápravu. V této souvislosti je nutné brát  

v úvahu i skutečnost, že narostlá dřevní hmota nasáklá 
vodou nebo zatížená sněhem  způsobí značný pokles vět-
ví, což může být i předmětem úrazu, zejména v nočních 
hodinách. 
Pro informaci dále uvádíme, že nad chodníky by větve 
dřevin měly být v minimální podchodné výšce 2,4 m a nad 
vozovkou   v průjezdné výšce min. 3,6 m.
Podzimní měsíce jsou vhodnou dobou pro tyto práce, a pro-
to věříme, že dotyční vlastníci splní svou povinnost danou 
zákonem a tak se vyhnou případným postihům.

   Odbor	dopravy	a	životního	prostředí

ODSTRAŇOVÁNÍ ZELENĚ ZASAHUJÍCÍ DO PROFILU KOMUNIKACÍ

Nastal podzim a tím i nutnost úklidu spadaného listí.  
V souladu s uzavřenými smlouvami zajistí příslušné firmy 
jeho úklid s poslední sečí travnatých ploch nejpozději do  
15. 12. 2007. V některých lokalitách našeho obvodu, zejmé-
na v sídlištích, řada občanů provádí úklid listí v podzimních 
měsících průběžně včetně vyhrabávání staré trávy v okolí 
svých domů. Dochází tak k vytváření malých skládek toho-
to rostlinného odpadu kdykoliv a  na všech možných mís-
tech. Pro náš obvod je pak velkým problémem jejich včasné 
odstranění, protože nelze každý den zajistit svoz několika 
„kupiček“, ale svoz musí probíhat organizovaně v několika 
termínech, aby finanční náklady byly co nejnižší. Zároveň 

bychom chtěli požádat občany, aby odpad soustřeďovali do 
větších kup, které je nutné umístit na zelených plochách  
a v místech, která umožní bezproblémovou nakládku. 
Z tohoto důvodu jsou stanoveny čtyři dny, kdy bude probí-
hat svoz odpadu, a to vždy v pondělí:
dne 22. října  2007,  dne 5. listopadu 2007,  dne 19. listopadu 
2007 a naposledy dne 3. 12. 2007.
Upozorňujeme, že v jiných dnech  není možné z finančních 
důvodů zajistit odstraňování individuálních skládek!

   Odbor	dopravy	a	životního	prostředí

ÚKLID SPADANÉHO LISTÍ

V poslední době dochází, zejména v centru města, stá-
le častěji k neoprávněnému ukládání odpadů z podni-
katelské činnosti do městských odpadkových košů či  
k vytváření černých skládek. Chtěli bychom tímto způ-
sobem upozornit původce těchto odpadů, že odpadkové 
koše slouží pouze k ukládání drobného odpadu kolem-
jdoucích občanů a nepotřebné obalové materiály nelze 

umísťovat do ulice Jindřišské, vedle kontejnerů na TKO 
apod., ale zajistit jejich odvoz do sběrných dvorů, kam  
v souladu se zákonem patří. 
Na základě těchto skutečností byly provedeny namátko-
vé kontroly orgánem veřejné správy v oblasti odpado-
vého hospodářství, kterým je Úřad městského obvodu 
Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, a to  

PROBLEMATIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V CENTRU MĚSTA
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CO SE O NÁS V LÉTĚ PSALO
 Začátkem srpna byla zahájena oprava náměstí Čs. legií. Nedlouho potom se ve sdělovacích prostředcích obje-
vila celá řada článků, ve kterých se pisatelé vyjadřovali k zahájené rekonstrukci.  Celá kampaň byla zahájena 
článkem herce VČD p. Novotného, po něm následovaly stížnosti na Inspekci životního prostředí a  Památkovému 
úřadu. Obsahem všech článků i stížností bylo neoprávněné a nadměrné kácení stromů na opravovaném náměstí.
 Obě kontroly zjistily, že je vše v naprostém pořádku, že byly káceny pouze stromy, které byly předem dopo-
ručeny k vykácení Agenturou pro ochranu přírody a krajiny a jejich kácení schváleno Ekologickým sdružením.   
A můžeme Vás ujistit, že ani agentura, ani ekologové nedovolí vykácet stromy zdravé. Při této příležitosti je třeba si 
uvědomit, že takováto rozsáhlá rekonstrukce parku se neprovádí každý rok. Proto při kácení i vysazování zeleně je 

třeba mít na zřeteli, jak budou stromy vypadat za 20 i více let. Navíc – nejvíce stro-
mů bylo vykáceno po obvodu parku a řada z nich  byla již  delší dobu suchá. Uvnitř 
parku byly vykáceny 4 stromy, nově bude vysazeno 26 stromů a 1 600 ks různých 
keřů. Velmi nás potěšilo, že se ozvali i čtenáři, kteří s těmito články  nesouhlasi-
li. Děkujeme! Pro dokreslení celé situace Vám přetiskujeme názory  obou stran.  
Na Vás je, abyste po dokončení rekonstrukce zhodnotili, jak se  podařila.

v podnikatelských provozovnách na třídě Míru a Palac-
kého třídě v Pardubicích. Výsledky kontrol nebyly uspo-
kojivé, neboť bylo zjištěno, že většina podnikatelů nemá 
uzavřeny žádné smlouvy s osobou oprávněnou k likvida-
ci odpadu z jejich podnikatelské činnosti. V ojedinělých 
případech smlouvy uzavřeny byly, ale nebyly uloženy  
v dokumentaci na jednotlivých provozovnách tak, jak 
ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Zde je stanovena povinnost pod-
nikatele – původce odpadu tak,  že odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s výše uvede-
ným zákonem,  může od něho převzít  pouze právnická 
osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která 
provozuje zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 

sběru či výkupu určeného druhu odpadu.
Jsme přesvědčeni, že podnikatelé jsou si této povinnosti 
vědomi, ale je samozřejmě jednodušší  igelitovou taškou 
plnou odpadu z provozovny napěchovat do odpadkového 
koše nebo anonymně a zdarma vytvořit černou skládku. 
Tuto zavedenou praxi musíme odstranit, a proto budou 
postupně ve všech provozovnách prováděny kontroly ke 
zjištění stavu likvidace odpadu z podnikatelské činnosti.
 V případě, že podnikatel nebude řádně plnit povinnosti 
stanovené v  zákoně o odpadech, bude s ním zahájeno 
správní řízení, ve kterém může být uložena pokuta až do 
výše 300 000,- Kč.

   Odbor	dopravy	a	životního	prostředí



Rodinné Integrační Centrum oznamuje 
všem svým členům, klientům a spo-
lupracujícím organizacím, že od září 
2007 sídlí v Plaveckém areálu (1.pat-
ro) – Na Olšinkách, Jiráskova 2664, 
Pardubice. 

V letošním roce nabízíme opět široké 
spektrum volnočasovách aktivit a spo-
lečných akcí:
• volnočasové aktivity pro rodiče  
s dětmi (1 do 7 let): šikovné ručičky, 
zpívánky, cvičeníčko a mimiklub ( pro 
děti do 1 roku). 
• služby pro rodiče s dětmi se zdrav. 
postižením (bez omezení věku): inte-
grační volnočasové aktivity (výtvarná 
dílnička, zpívánky), orofaciální regu-
lační terapie, respitní péče a caniste-
rapie aneb aktivity se psem 
• jednorázové akce (besídky, výlety, 
oslavy aj.), kurzy pro rodiče (anglický 
jazyk, zdravotní cvičení, orientální břiš-
ní tance aj.), přednášky a semináře
Program dopoledních aktivit probíhá 
od 9,00-11,30 hod., odpoledních od 
16,00-18,00 hod. a večerních od 18,00-
21,00 hod. (více informací: www.ric.cz, 
tel.464 646 796, 739 025 071). 
Srdečně zveme všechny maminky či 
jiné rodinné příslušníky s jejich dětmi: 
„Přijďte si  k nám společně užít čas her 
a radovánek.“

NOVÁ ADRESA
RODINNÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA
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OPRAVA KREMATORIA V PARDUBICÍCH

     Služby města Pardubic a.s. 
se omlouvají všem občanům za 
vzniklé nepříjemnosti spojené  
s rekonstrukcí krematoria v Par-
dubicích.

     Plán rekonstrukcí našeho krematoria je rozdělen 
do dvou etap. V přízemí bude vybudována  čekárna 
a sociální zařízení. Upravuje se malá obřadní síň  
a staví se bezbariérový přístup do této síně. Před-
pokládané ukončení prací je plánováno na konec 
listopadu. Kremační dny jsou zkráceny ze 4 dnů na 
3 dny v týdnu, tedy pouze o jeden den. 
     Víme, že každá budova musí zákonitě projít ve 
svém dlouhém životě několika rekonstrukcemi, tedy 
pokud si lidé této nemovitosti váží a chovají se k ní 
zodpovědně. 

Akciová společnost Služby města Pardubic, kte-
rá tuto nemovitost vlastní, se chce zachovat zod-
povědně, jak k této krásné historické památce, tak  
k občanům města Pardubic a okolí.   
     Věříme, že touto přestavbou pro nás všechny 
připravíme důstojnější podmínky k poslednímu roz-
loučení s našimi drahými. Práce probíhají mimo kre-
mační dny a s ohleduplností k pietnímu místu. 
     Ještě jednou se omlouváme za způsobené nepří-
jemnosti vzniklé stavební činností a doufáme, že 
náš záměr se setká s pochopením. 

	 	 	 	 	 Nina	Kvapilová
     marketink

INVESTIČNÍ AKCE NA ÚSEKU DOPRAVY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE DRUHÉ POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU

     Na konci měsíce září byla zahájena již třetí etapa 
rekonstrukce vnitrobloku ulic Dašická a Ke Kamen-
ci. Jedná se o část podél bytových domů č.p. 1162 
a 1288, která plynule navazuje na etapu dokonče-
nou v loňském roce. Rekonstrukce bude opět řešit 
opravu účelové komunikace, vybudování nových 
parkovacích míst, veřejného osvětlení, úpravu zele-
ně a instalaci městského mobiliáře.
     Další naší investiční akcí, již menšího rozsahu, 
bude v měsíci říjnu výstavba nového kontejnero-
vého stání na komunální a tříděný odpad v místě 
křížení ulic Bulharská a Polská. Realizací této stav-
by by mělo dojít především ke zlepšení estetického 
stavu předmětného prostoru.  

    V minulém čísle jsme Vás informovali o rekon-
strukci  dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Palackého  
a Hlaváčova – U Marka. Na dodatečné přání obča-
nů, žijících v této lokalitě, jsme hřiště ještě vybavili 
dalšími herními prvky  -  tyčí na šplh a pružinovou 
houpačkou.
     Splnili jsme i požadavek občanů bydlících v ulici 
Jindřišská, kde jsme za bytovým domem č.p. 2038 
– 2039 realizovali zastřešení kontejnerového stání 
vybudovaného v loňském roce.  

	 	 	 Odbor	dopravy	a	životního	prostředí

CHCETE ZVEŘEJNIT
VAŠI REKLAMU

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


