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Slovo starosty
Vážení přátelé, milí sousedé a drazí spoluobčané, 

právě držíte v rukou poslední číslo zpravodaje našeho městského obvodu v tomto  

volebním období. Znamená to, že za pár dní nám budete moci při komunálních volbách 

opět vystavit pomyslné vysvědčení. 

Před skoro osmi lety jsem se stal poprvé starostou Městského obvodu Pardubice V a tuto 

funkci jsem hlavně díky Vám před čtyřmi lety obhájil.

Vítání prvňáčků

Informace 
k volbám



Slovo starosty

Dne 27. června 2022 proběhlo v prostorách DDM Alfa – odloučeného  
pracoviště DDM Delta další setkání jubilantů. Zúčastnili se jej senioři, kteří  
v daném čtvrtletí oslavili 80., 85. a 90. narozeniny. 
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dokončení ze strany 1.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V

Oslava životního jubilea

Výjimkou však nebyli ani starší oslavenci. 
Bylo to opět velmi příjemné tradiční setkání, 
obohacené krásným vystoupením dětí z MŠ 
Raisova. Věříme, že jubilantům se oslava 
líbila a zahřála je u srdíčka. Pan starosta 
všem přítomným poblahopřál a oslavence, 
kteří se nemohli setkání zúčastnit, osobně 
navštívil. Každý jubilant obdržel nejen 
pamětní list, ale také dárkovou tašku od našeho 

Zuzana Sieglová

městského obvodu. Tato taška obsahovala 
mimo jiné i seniorskou obálku, která je určena 
především pro osamoceně žijící seniory  
v tísni, ohrožení zdraví či života.

Výzvu jsem rád přijal a řekl, že chci pracovat 
na rozvoji obvodu a starat se o kvalitu života 
našich občanů. Nejen za poslední čtyři roky 
se nám povedla spousta práce a jsem hrdý na 
to, že jsem u toho mohl být součástí.

Dotáhli jsme do konce či započali spoustu 
projektů, a uspořádali hromadu společen-
ských akcí, které se konaly napříč celým 
obvodem (vánoční punče, čarodějnice), 
a účastnili se jich spoluobčané napříč věko-
vým spektrem (karneval, masopust, poutě, 
stavění máje či vánoční strom).

Vybudovali jsme či zrekonstruovali dětská 
hřiště, opravili chodníky a ulice, doplňo-
vali městský mobiliář, navýšili počet od-
padkových košů a provedli nejmasivnější 
výsadbu zeleně v historii obvodu. Jsem 
potěšen, že jsem u všech těchto věcí mohl 
být, ať už se jedná o projekty realizované 
či naplánované.

Věřte, že i nyní máme stále spoustu vizí  
týkajících se projektů a akcí do budoucna.  
Jinak řečeno, stále je co zlepšovat.

Otevřená radnice se nestala jen populis- 
tickým slibem, ale dodrženým slovem 
po celé volební období. Dny se starostou 
proběhly již 22krát. Setkávat se mnou jste 
se mohli i na akcích pořádaných obvodem. 
Samozřejmě, že i mimo tato cílená jednání 
jsem Vám byl k dispozici v kanceláři úřadu, 
ale také jsem se spoustou z Vás komuniko-
val přes e-mail nebo telefonem. 

Další čtyři roky uběhly jako voda a já bych 
Vám rád poděkoval za důvěru a umožnění 
této úžasné životní zkušenosti. Všem Vám 
přeji příjemné čtení následujících stránek 
a těším se na další setkávání s Vámi nejen 
během volební kampaně. 

Užijte si krásný a slunný podzim.



Vítání prvňáčků
Letní prázdniny skončily a po dvouměsíčním odpočinku se školní lavice 
zaplnily dětmi. Školy tak opět ožily dětským smíchem. A pro všechny 
děti včetně prvňáčků začal dne 1. září 2022 nový školní rok. 

Starosta Jiří Rejda navštívil základní školu 
na Benešově náměstí, kde přivítal žáky 
prvních tříd. Vstup do školy je pro každého 
velkým dnem a okamžikem, na který se 
nezapomíná, proto pan starosta popřál 
prvňáčkům hodně štěstí, školních úspěchů 
a povedený start do nové etapy jejich života. 
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Samozřejmě nechyběly ani drobné dáreč-
ky od městského obvodu, které již na děti 
čekaly v lavicích. Nedílnou součástí prvního 
školního dne byl také proslov paní ředitelky.

V letošním školním roce se na ZŠ Benešovo 
náměstí otevřely 3 třídy a škola tak přivítala 

Zuzana Sieglová

Petr Kvíčala

81 prvňáčků. A my jim ještě jednou přejeme 
hodně štěstí!

Promenádní koncerty na Dukle
Přeloučská dechovka Vladimíra Kosiny
Po dlouhé době měla naše kapela příležitost 
se prezentovat svým vystoupením u KD Dukla. 
Jelikož situace s pandemií se vyvíjí nejistě, 
jsme moc rádi, že právě my jsme dostali po-
zvání se zúčastnit. V pátek 15. července 2022 
počasí vysloveně přálo lidem i dobré muzice. 
Úderem 17. hodiny zazněly první tóny Pře-
loučské dechovky Vladimíra Kosiny, z. s. Tolik 
návštěvníků a posluchačů si nepamatuji ani 
z dob, kdy ještě nebylo o covidu ani slyšet. 
Setkali jsme se s mnoha známými a přáteli 
a účast podle stálých návštěvníků byla prý 
snad rekordní. Vždyť ani nezbyly židličky 
pro kapelu, to ale nikterak nevadilo. Velkým 
překvapení byla přítomnost i části mladších 
posluchačů, a to nejen z řad rodinných 
příslušníků kapely, ale i kolemjdoucích, kteří 
se zastavovali se zaujetím. 

Zahájili jsme své vystoupení skladbou Vác-
lava Bláhy „Jetelíček u vody“, kterou všich-
ni moc dobře znají. Jinak repertoár kapely 

se skládal převážně ze skladeb lidových 
a známých, aby si všichni mohli zanotovat 
 i zazpívat. Nezapomněli jsme ani na význam-
né jubilanty narozené v roce 1902 – Josefa 
Poncara, Karla Vacka a Jaromíra Vejvodu. 
Trochu symbolickou písní právě Josefa Poncara  
„Přes dvě vesnice“ jsme dorazili do Pardubic. 

Během celého koncertu nám vydrželo počasí 
a atmosféra byla výborná. Kapelník Ing. Jiří 
Mach během konferování představil zpěváky 
Blanku Leksovou a Josefa Fialku i celou kapelu 
a uváděl jednotlivé skladby. Zazněly písně 
i dalších autorů a kapela se prezentovala 
mimo jiné orchestrální skladbou pro 4 trum-
pety „Ej“ od Buchlova. Při pohledu mezi 
posluchače byla celá kapela potěšena, že 
si s ní někteří i zazpívali. Závěrečnou píseň 
„Ta veselská chasa“ zpívali snad úplně všichni 
a vyprovodili nás i silným potleskem.

Moc bychom chtěli poděkovat celé oblasti  
kulturních služeb na Dukle za možnost 
vystoupit a zpříjemnit tak posluchačům odpo-

Orchestr Jana Kvíčaly
I v letošním roce bych rád poděkoval MO 
Pardubice V, že se podařilo udržet tradici 
promenádních koncertů u KD Dukla.

Oblíbenost těchto akcí spočívá mimo jiné 
i v tom, že se konají v pátek navečer. To znamená 
v čase, kdy již skončil obvyklý týdenní shon, 
a přichází chvíle zasloužené relaxace. Proto je 
návštěvnost promenádních koncertů na Dukle 
značná. Navíc zde máme vítanou možnost 
občerstvení nebo i posezení v blízké zahradní 
restauraci při poslechu dechovky.

Celý koncept byl tedy vymyšlen velmi dobře,  
a funguje.

Zbývá tak už jen popřát Vám i nám všem hodně 
zdraví a pohody v této nelehké době, a bude-
me se opět těšit při budoucích koncertech na 
Dukle na viděnou.

ledne. Bylo to pro nás velmi příjemné setkání 
s mnoha známými, bývalými muzikanty i ka-
marády. Budeme se těšit někdy v budoucnu 
na opětovnou spolupráci.

Ing. Jiří Mach

Lávka, na kterou se těšíme
Tak už se to rýsuje. První díly nové lávky na Duklu jsou již připraveny.
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Péče o zeleň v našem obvodu
Jestli lze o zeleni na městských pozemcích v pátém obvodu něco říct ve zkratce, tak to, že jí je obrovské 
množství s takovým počtem stromů, že už další v podstatě nemáme kam umístit, dlouhá letní období veder 
a sucha jí nedělají dobře a péče o ni je velmi finančně i organizačně náročná. 

Jednotlivé práce zadáváme na základě vý-
běrových řízení odborným zahradnickým 
nebo arboristickým firmám. Nemalou část 
prací  v případě akcí menšího  rozsahu také 
zajišťuje naše skupina drobné údržby.

Jenom travnatých ploch, které seče-
me pětkrát za sezónu (a při poslední 
seči na podzim sbíráme spadané listí), 
je zahradnickou firmou v tomto roce za-
jišťováno  více, než 35 ha za cenu pře-
vyšující 2,3 mil. Kč včetně DPH. Další 
velké plochy trávníků seče naše skupina 
drobné údržby. Z důvodu dlouhotrvajícího 
sucha v posledních letech ponecháváme 
výšku trávy na 8–9 cm, aby tak intenzivně 
nevysychala.

Pravidelně dvakrát ročně stříhaných živých 
plotů a keřových skupin máme cca 7 700 
běžných délkových metrů a jen v tomto 
roce za jejich stříhání vydáme 320 tis. Kč 
s DPH. Další keře (samozřejmě ne všechny) 
stříháme jednou ročně nebo dle potřeby, 
na základě jednotlivých zadání zahradnic-
kým firmám, příp. vlastními silami.

Letošní jaro jste se mohli těšit z 5 500 
kvetoucích drobných  cibulovin, které 
jsme předchozí podzim nechali vysázet 

do trávníků na frekventovaných místech 
v okolí  škol, v parcích, u křižovatek a chod-
níků, a na dalších místech, kde příští jaro 
opět vykvetou. Bohužel jich byl také nema-
lý počet ušlapán lidmi, zkracujícími si tráv-
níkem cestu, a vyhrabán psy, které jejich 
majitelé nechávají bez dozoru. Uvidíme 
tedy, jak se bude cibulovinám dařit nadá-
le. Na tento podzim již máme objednáno 
dalších 2 300 kusů cibulek krokusů, nízkých  
kosatců, ladoněk a hlíz talovínu, které zasadíme.

Vysazujeme nejen cibulky jarních květin, 
ale v i nové záhony trvalek , a to opět na 
frekventovaných místech. Za zmínku stojí 
například nové záhony na náměstích, v ulici 
Rokycanova, ve vnitrobloku ul. Lexova,  
v parku v Dražkovicích, ve vnitrobloku u „Háč-
ka“ nebo v ulici Na Spravedlnosti (zde byly  
realizovány v rámci větší investiční akce),  
štěrkový záhon v ulici Pod Břízkami atd.  

Další výsadby jsme v minulých letech umístili 
do kontejnerů (např. před kulturním do-
mem v ulici Gorkého) a do betonových 
truhlíků okolo parkoviště na náměstí Du-
kelských hrdinů. Pěkné keřové výsadby 
jsou rovněž u nového dětského hřiště ved-
le parku Pod Vinicí, v Dražkovicích u školky 
a v parku a na dalších místech.

Všechny tyto nové výsadby květin, keřů  
a stromů také musíme zalévat, aby vůbec 
v suchém období posledních let přežily.  
Dále je nutné z nich několikrát ročně vyplet 
plevel. 

Vše výše uvedené je vidět na první pohled. 
Co již tak zřetelné není, je spousta práce, 
která byla odvedena při výchovném řezu 
mladých lip v ulici Pod Břízkami a při zdra-
votních a bezpečnostních řezech v koru-
nách vzrostlých stromů po celém území 
obvodu. Tyto zásahy proběhly například 
v ulici Milheimova, Artura Krause, Demo-
kratické mládeže, Pichlova, Jiránkova, ve 
vnitrobloku ul. Svobody, v celém parku Pod 
Vinicí a na mnoha dalších místech. Nejno-
věji bude bezpečnostní řez v korunách pro-
bíhat na náměstí Dukelských hrdinů.

Také jsme letos zrevidovali a nechali ob-
novit nebo přidat bezpečnostní arboristic-
ké vazby v korunách některých vzrostlých 
stromů, které se projevily jako méně sta-
bilní.

Samostatnou kapitolou je nutné kácení 
stromů. Provádíme jej pouze v dobře odů-
vodněných případech, zejména pokud se 
jedná o dřeviny z větší části suché a doží-
vající, poškozené nebo havarijní. Hlavním 
kritériem při posuzování nutnosti pokácení 
stromu je zajištění bezpečnosti v jeho  
okolí. Některé vzrostlé dřeviny bylo nutno 
pokácet také proto, že se pod jejich koře-
ny stala např. havárie vodovodu. Je to dů-
sledek toho, že v minulosti byly nevhodně 
vysazeny nad inženýrskými sítěmi, a ani 
v budoucnu se tomuto kácení u některých 
stromů nevyhneme.

Po každém kácení ovšem přichází výsad-
ba dřevin (a následná péče, kterou nyní 
smluvně stanovujeme na dobu 5 let po 
výsadbě). Nová dřevina však nemusí být 
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umístěna přímo v místě pokácení původní, 
pokud rostla na nevhodném místě. Takto 
byly v uplynulém období vysázeny řádově 
stovky kvalitních vzrostlých stromů. Napo-
sledy letos na jaře bylo zasazeno více než 
250 stromů v okolí lesoparku na Dukle, 
v okolí ulice Teplého, na hřišti v ulici Raiso-
va, u hřiště v ulici Dražkovická, v ulici De-
mokratické mládeže, v parku Pod Vinicí, 
v mnoha vnitroblocích (např. u „Háčka“) a 
na dalších místech. Přirozeně došlo ke ztrá-

tám a ne všechny stromy se ujaly. Ty ale 
budou v dalším období vyměněny za nové 
v rámci zajištění následné péče. Důsled-
kem početných výsadeb je ovšem i to, že již 
máme naprosté minimum lokalit bez inže-
nýrských sítí, a tudíž vhodných pro výsadbu 
stromů. Další takto mohutné výsadby tedy 
již v budoucnu nemáme kam umísťovat.

Pokud se věnujeme tématu veřejné zele-
ně, nelze opominout otázku vandalismu.  

Některé keře jsou po výsadbě ze záhonu 
ukradeny, mladé stromky jsou lámány  
a poškozovány. Proto prosíme – pokud 
si všimnete frustrovaného spoluobčana, 
který si svůj vztek vybíjí na zeleni, zavolejte 
městskou policii. Nenechte ničit vegetaci, 
která má ve městě nezastupitelnou estetic-
kou a biologickou funkci a zkvalitňuje místo 
k životu nám všem.

Mgr. Radka Plívová

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
vzhledem k tomu, že se kvapem blíží konec čtyřletého mandátu zastu-
pitelů MO Pardubice V, mi jako předsedovi finančního výboru dovolte 
seznámit Vás s hospodařením městského obvodu v tomto období.
Městský obvod Pardubice V měl v obdo-
bí od r. 2018 do r. 2022 ve svém rozpočtu 
řadu plánovaných akcí investičního cha-
rakteru, příp. větších oprav, a to zejména 
v oblasti životního prostředí a dopravy.  
V r. 2018 městský obvod pořídil např. 
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů 
za 351,1 tis. Kč. V oblasti dopravy zajis-
til opravy komunikací po zimě v částce 
2 540,4 tis. Kč, dále realizoval akci chodník Na 
Záboří za 6 141,2 tis. Kč, akci parkoviště v ul. 
Sokolovská za 1 168,4 tis. Kč, stavební úpravy 
vnitrobloku ulic Jiránkova – Wolkerova a za 
5 422,8 tis. Kč a stavební úpravy zpevněné 
plochy u BD 2070–2072 v ul. Wolkerova za  
1 218,2 tis. Kč.

V r. 2019 byly zajištěny např. ohrádky 
ke kontejnerovým stáním na území městské-
ho obvodu, a to celkem za 449,6 tis. Kč. Dále 
se provedly stavební úpravy dětského hřiště 
Pod Košem za 871,9 tis. Kč. V oblasti dopravy 
uhradil městský obvod opravy komunikací 
po zimě v celkové částce 3 075,4 tis. Kč. 
Realizoval také stavební úpravy chodníků 
v ul. Mikulovická – 1. a 2. etapa v ceně 
2 400,5 tis. Kč a rovněž stavební úpravy 
vnitrobloku Lexova – Jiránkova – A. Krause 
v částce 4 589,9 tis. Kč.

V r. 2020 městský obvod pořídil mimo jiné 
nová kontejnerová stání v ulici J. Ressla 
a v Rokycanově ulici celkem za 430 tis. Kč.  
Rovněž bylo zřízeno veřejné griloviště v parku 
Na Vinici za 481,2 tis. Kč. Dále se vybudovalo 
veřejné pumptrackové hřiště za 398 tis. Kč 
a v oblasti dopravy byly provedeny opravy ko-
munikací po zimě za celkových 950,5 tis. Kč. 
V tomto roce byly rovněž výrazně navýšeny 
prostředky vyčleněné na stavební úpravy 
vnitrobloku Kpt. Nálepky – A. Krause – So-
kolovská – Lexova (z původních 8,3 mil. Kč 
na 22 mil. Kč).

V r. 2021 se zajistilo např. oplocení kontej-
nerových stání na území městského obvodu 
za 323,8 tis. Kč. Dále bylo realizováno dětské 
hřiště K Vinici za 1 487,2 tis. Kč. V oblasti 
dopravy pak byla uhrazena větší část sta-
vebních úprav vnitrobloku Kpt. Nálepky –  
A. Krause – Sokolovská – Lexova ve výši 
12 633,3 tis. Kč. Byly provedeny stavební 
úpravy a změna DZ u BD 2654 v ul. Roky- 
canova za 72,4 tis. Kč. Kromě toho městský 
obvod v r. 2021 zaplatil větší část výdajů  
za rekonstrukci prostor pro novou knihovnu 
ve výši 1 237,7 tis. Kč.

V r. 2022 byly městským obvodem doplně-
ny nové prvky na dětském hřišti Raisova za 
75,6 tis. Kč a opraveno hřiště Dražkovická 
(Chrudimská) za 1 265,6 tis. Kč. Dále ob-
vod přispěl formou převodu prostředků 
městu částkou 100 tis. Kč na pořízení kra-
jinářské studie Dražkovice. Za dokončení 
rekonstrukce nových prostor knihovny bylo 
uhrazeno 167,3 tis. Kč. V oblasti dopravy 
byly zajištěny opravy komunikací po zimě 
v ceně 1 480,4 tis. Kč. Bylo rovněž doplaceno 
1 943,2 tis. Kč za stavební úpravy vnitroblo-
ku Kpt. Nálepky – A. Krause – Sokolovská 
– Lexova. Na stavební úpravy chodníků 
v ul. Mikulovická – 3. a 4. etapa bylo v uve-
deném období vydáno 315,8 tis. Kč, akce 
přitom dále probíhá (celkové očekáva-
né výdaje 4 062,2 tis. Kč). K dalším akcím 
plánovaným v oblasti životního prostředí 
a v oblasti dopravy, které budou probí-
hat v r. 2022, patří pořízení edukativních 
prvků (očekávané výdaje ve výši 438,1 tis. Kč), 
stavební úpravy komunikace Do Zahrádek 
(v rozpočtu vyčleněno 4,5 mil. Kč), stavební 
úpravy vnitrobloku Wolkerova (v rozpočtu 
vyčleněno 4,7 mil. Kč), rekonstrukce chod-
níku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140 
(v rozpočtu vyčleněno 750 tis. Kč) a rekon-
strukce části chodníku Dražkovice  – východ 
(v rozpočtu vyčleněno 6 mil. Kč). 

Ing. Jaroslav Kňava,
 předseda finančního výboru Rady MO Pardubice V

Revitalizace zeleně.

Záhon letniček v arboretu.
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Evžen Erban
člen Rady MO Pardubice V

Ing. Jaroslav Kňava
zastupitel MO Pardubice V

Mgr. Dominik Barták
tiskový mluvčí Pardubického kraje,
lídr Žijeme Pardubice pro MO Pardubice V 

Bc. Petr Dufek
zastupitel MO Pardubice V,
Pardubáci společně

Vážení spoluobčané, vážení sousedé, obyvatelé 
městského obvodu Pardubice 5.

Jedno z dalších volebních období je za námi 
a abychom se opět po čtyřech letech připravovali 
na další. Je to již 20 let, kdy byl poprvé ustanoven 
náš městský obvod a kterého jsem byl jeho prvním 
starostou. Obvod, který zahrnuje různorodou část 
města Pardubic. Zde se snoubí bytová městská zá-
stavba v prostoru Dukly, Višňovky a částečně Skři-
vánkem se skoro až venkovskými domky v místech 
Dražkovic a Jesničánek. Skloubit starost o takto 
odlišnou zástavbu tak, aby bylo spravedlivé rozdě-
lování financí a zkrášlování míst kde bydlíte je vždy 

Vážení spoluobčané,

téměř jako každý rok je i ten letošní rokem voleb-
ním. V září si zvolíme své městské a obvodní za-
stupitele. Strany a jednotlivci se budou ucházet  
o Vaši přízeň, o Vaše hlasy. Komunální politika 
však není pravicová či levicová, není oranžová, 
modrá či černá. Společným cílem nás všech bez 
ohledu na stranickou příslušnost nebo ideologii 
by mělo být, aby se nám v našem pátém měst-
ském obvodě dobře žilo. Výzev, a to jak těch 
malých, tak velkých před sebou máme mnoho. 
Téměř devět let pracuji jako tiskový mluvčí Par-
dubického kraje a mám tak možnost skoro ka-
ždý den sledovat, jak se rozvíjejí města a obce  
v celém našem kraji. Vím, že ne všechny plá-
ny je možné zrealizovat hned a ne vše závisí na 
rozhodnutí samotného obvodu. Ve spolupráci 
všech zastupitelů je však síla daleko větší než při 
politikaření a dělání si naschválů. 

Jedním z klíčových bodů pro rozvoj obvodu je 
další osud Masarykových kasáren. Ve spolupráci 
s velkou radnicí je potřeba usilovat o to, aby zde 
kromě školy vznikly městské byty pro mladé, ale  
i pro seniory, a to včetně pečovatelské služby. 
Myslím, že bychom se měli pokusit oživit farmář-
ské trhy na náměstí Dukelských hrdinů a na Be-
nešově náměstí, protože čeští producenti si šan-
ci rozhodně zaslouží. Měli bychom také usilovat 
o to, aby z našeho obvodu nezmizely obchody 
a služby pro nás všechny, jelikož ne každý má tu 
možnost za vším dojet do centra nebo jiných čás-
tí města. Náš obvod má tu výhodu, že se na jeho 
území nachází velké množství zeleně, kterou by-
chom však měli chránit, rozšiřovat a přistupovat 
k ní s úctou. 

Osobně jsem připraven věnovat našemu obvo-
du svůj čas, svoji energii a svoje nápady. Nebojím 
se vystoupit ze své komfortní zóny, když vím, že 
to má smysl. A práce pro náš obvod smysl má.

Aktuální volební období se chýlí ke svému konci 
a tak je na čase bilancovat i činnost odborných 
komisí Rady městského obvodu V.

Díky Covidovým rokům 2019 a 2020 byla naše 
činnost tentokrát složitější, zejména díky ome-
zeným možnostem se scházet. Přesto se všichni 
členové „strategické“ komise snažili o maximální 
možnou účast.

Naše komise se pravidelně zabývá podněty oby-
vatel městského obvodu, podněty z místních 
komisí a zejména podněty členů „strategické“ 
komise. V uplynulém volebním období jsme 
diskutovali hned několik výrazných témat, mezi 
které patřil Terminál JIH spojený s lávkou přes 
železniční koridor (ulici K Vápence a křižovatku 
u BP), finální podoba ulice Na Spravedlnosti, 
územní studie k bytové výstavbě na S.K.Neu-
manna (za Kauflandem), využití areálu kasáren 
T.G.M (včetně dopravního napojení celé oblasti 
na JV obchvat) i rekonstrukce Městského atletic-
kého stadionu – projekt Dukla sportovní.

Pravidelným bodem jednání komise byla aktu-
alizace a doplňování Projektového zásobníku 
MO 5, který v sobě sdružuje plánované projekty  
k realizaci MO. Jedná se zejména o rekonstrukce 
vnitrobloků, ulic, chodníků, dětských hřišť, spor-
tovišť, městského mobiliáře i výsadbu zeleně.  
Z posledních realizací připomeneme rekonstruk-
ci vnitrobloku „Háčko“ na sídlišti Dukla.

Další z povinností „strategické“ komise je aktua-
lizace Programu rozvoje MO 5. Tento dokument 
obsahuje zásady rozvoje MO 5 již od jeho vzniku 
a každým rokem je nutné jej „oprášit“ a doplnit 
skutečné plnění vytyčených cílů za uplynulý rok. 
Tento dokument čeká zřejmě v následujícím vo-
lebním období výrazná „modernizace“.

Odborné komise Rady MO jsou poradním orgá-
nem. Scházejí se v nich zástupci Vámi volených 
politických stran a uskupení. Obracejte se prosím 
se svými nápady a podněty! Je to nejrychlejší 
cesta, jak naše okolí vylepšovat – víc očí, víc vidí.

Závěrem bych rád poděkoval všem členům od-
borných komisí, ale i aktivním sousedům a spo-
luobčanům, kteří s námi v uplynulých 4 letech 
spolupracovali.

Zároveň Vám přeji „šťastnou ruku“ při Komunál-
ních volbách 23. a 24. září 2022!

Vážení spoluobčané!

Dovoluji si Vás oslovit touto cestou, při příležitosti 
nadcházejících komunálních voleb. V uplynulém 
volebním období se stávající vedení obvodu sna-
žilo pro Vás občany obvodu zlepšovat prostředí 
a opravovat veškeré věci, které byly poškozené, 
anebo modernizovat věci, které byly potřeba. 
Myslím, že současné vedení se snažilo v rám-
ci možností a finančních prostředků udělat, co 
bylo v jeho silách. Samozřejmě, vždycky je mož-
né udělat určitě víc, ale jsou i okolnosti, které to 
neumožní. Co se mne samotného týká, tak to je 
rekonstrukce ulice Pod Břízkami, která je takovou 
ostudu našeho obvodu a stejně tak stav Masary-
kových kasáren, ale to jsou ty objekty na které se 
vztahují ty okolnosti o kterých jsem mluvil. Je to 
způsobeno majetkoprávními důvody a možnost-
mi daným územním plánem. Chci na Vás apelo-
vat, aby se zúčastnili voleb, nedali na populistic-
ké vyroký a vhodili hlas těm, kteří jsou schopni 
opravdu pro náš obvod něco udělat a zařídit, aby 
se Vám všem v našem obvodu dobře a spokojeně 
žilo.

Děkuji Vám za pozornost a přejí všem dobrou 
volbu. 

pro každého politika docela oříškem. Já doufám, že 
se nám to od počátku podařilo a místa kde bydlíte 
jsou ještě krásnější a příjemnější pro Váš život. Čeká 
nás do budoucna ještě mnohá řešení nekončících 
problémů a výzev, které opět chceme realizovat. 
K tomu ale potřebujeme Vás, sousedy, protože 
místa, kde bydlíte, vychováváte své děti, či se stará-
te o své nejbližší znáte nejlépe a každý Váš podnět 
ke zlepšení nesmí zapadnout. Proto opět nabízíme 
přímou komunikaci, účast v místních a odborných 
komisích a doplňování zásobníku Vašich nápadů 
a podnětů. Věřím, že to takto bude i nadále a spolu 
dokážeme věci řešit tím nejlepším způsobem.
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Mgr. Jiří Šmaha
tajemník ÚMO Pardubice V

Volby 2022 – informace pro voliče
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod  
č. 81/2022 Sb. byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí 
a volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. 

V Městském obvodu Pardubice V nás čekají 
konkrétně volby do Zastupitelstva městské-
ho obvodu Pardubice V, do Zastupitelstva 
města Pardubic a Senátu Parlamentu České 
republiky. 

Volby se konají v pátek 23. 9. 2022 v době 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. 
9. 2022 v době od 8.00 do 14.00 hodin. 
V případě konání II. kola voleb do Senátu 
PČR se tyto volby uskuteční v pátek 30. 
9. 2022 v době od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 1. 10. 2022 v době od 8.00 do 
14.00 hodin.

Právo volit do Zastupitelstva města Pardu-
bic, Zastupitelstva městského obvodu Par-
dubice V a do Senátu Parlamentu ČR má 
občan za předpokladu, že jde o státního 
občana České republiky, který alespoň dru-
hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, kte-
rá náleží do příslušného volebního obvodu. 
Do Zastupitelstva města Pardubic a Zastupi-
telstva městského obvodu Pardubice V má 
právo volit i státní občan jiného členského 
státu Evropské unie, je-li v obci k prvnímu 
dni voleb přihlášen k trvalému nebo pře-
chodnému pobytu a alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku 18 let.

Nejpozději 3 dny před volbami budou ob-
čanům doručeny do schránek v místě trva-
lého bydliště hlasovací lístky pro volby do 
Zastupitelstva města Pardubice, do Zastu-
pitelstva městského obvodu Pardubice V 
a do Senátu PČR. Hlasovací lístky budou 
navíc k dispozici ve dnech voleb ve všech 
volebních místnostech. Prosíme obča-
ny, aby si zkontrolovali označení svých 
schránek pro bezproblémové doručení 
hlasovacích lístků.

Občané mohou volit ve volebním okrsku 
v místě trvalého bydliště, a to buď přímo 
ve volební místnosti anebo výjimečně (ze 
závažných, zejména zdravotních důvodů), 
na vyžádání do přenosné urny. V tom pří-
padě může volič požádat o návštěvu čle-
nů volební komise s přenosnou volební 
schránkou (ale pouze v případě, že se vo-
lič nachází v rámci volebního okrsku, kde 
má trvalý pobyt). Číslo volebního okrsku 
je uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, 
které budou voličům doručeny.  

Ve volbách do Zastupitelstva města Pardu-
bic a Zastupitelstva městského obvodu Par-
dubice V není možné hlasování na voličský 
průkaz.

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR je vo-
ličům umožněno volit na voličské průkazy,  
pokud nebudou moci volit ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého bydliště, 
avšak pouze v jiném okrsku spadajícího do 
stejného volebního obvodu, kde má volič 
bydliště (u nás tedy ve volebním obvodu 
č. 43 se sídlem v Pardubicích). O vydání 
voličského průkazu může požádat občan 
s trvalým bydlištěm na území MO Par-
dubice V na našem úřadě, a to písemně  
do 16. září 2022 nebo osobně až do 21. září 
2022 do 16.00 hodin.

Každý volič může hlas do urny hodit ve 
„svém“ okrsku. Ty jsou děleny podle ulic 
trvalého pobytu. Do jakého okrsku lidé pa-
tří, se dovědí z obálky, v níž obdrží volební 
lístky, a to nejpozději tři dny před konáním 
voleb. Jeden volební lístek je pro volby do 
Zastupitelstva města Pardubic (nebude 
nijak označen), druhý pro volby do Zastu-
pitelstva městského obvodu Pardubice V 
(bude označen svislým barevným pruhem). 
Na každém lístku budou uvedena všech-
na kandidující politická uskupení. Volič se 
po příchodu do volební místnosti musí za-
registrovat, tedy prokázat volební komisi 
svou totožnost a státní občanství platným 
občanským průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky. Jde-li o cizince, pro-
káže státní občanství průkazem o povolení  
k pobytu na území ČR. Poté obdrží prázdné 
úřední obálky (pro volby do Zastupitelstva 
města Pardubic, a do Zastupitelstva měst-
ského obvodu Pardubice V úřední obálku 
šedé barvy C4, po volby do Senátu PČR 
úřední obálku žluté barvy C5), odebere 
se za plentu, v tomto prostoru upraví hla-
sovací lístky, vloží je do příslušných obálek,  
a ty vhodí do volební urny. Každý volič hla-
suje osobně, zastoupení není přípustné. 
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemů-
že číst nebo psát, může být v prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise.

Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem pro volby do Senátu 
Parlamentu ČR mimo místo svého trvalého 
bydliště, avšak v rámci volebního obvodu 
č. 43 Pardubice, odevzdá tento průkaz okrs-
kové volební komisi, bude zapsán do sezna-
mu voličů a bude mu umožněno hlasovat.

Občané Pardubic s volebním právem mo-
hou volit buď do obou zastupitelstev nebo 
pouze do jednoho (městského či obvodní-
ho). Pokud však volič svou totožnost a státní 

občanství neprokáže, okrsková komise mu 
úředně označenou obálku nevydá a nebu-
de mu umožněno volit. Komunální volby 
jsou založeny na jiném principu než ostatní 
druhy voleb. U voleb do zastupitelstev měs-
ta a městských obvodů má volič tolik hlasů, 
kolik je členů zastupitelstva, do kterého volí. 
Zastupitelstvo města Pardubic má 39 členů, 
volič má tedy 39 hlasů. Zastupitelstvo měst-
ského obvod Pardubice V má 15 členů, volič 
tedy disponuje patnácti hlasy. Je důležité 
správně označit hlasovací lístky. Čtverečky  
u názvů politických uskupení či u jmen 
kandidátů, kterým chce dát volič svůj hlas, 
je nutné zakřížkovat. Jakýkoliv jiný způsob 
označení (zakroužkování, vybarvení čtvereč-
ku atd.) je neplatný. 

V komunálních volbách lze volit:

a) celé politické uskupení označením čtve-
rečku u jeho názvu (volič tedy dá všechny 
hlasy tomuto subjektu). Pokud volič označí 
více než jedno politické uskupení, je volební 
lístek neplatný, 

b) více kandidátů z více politických usku-
pení. Křížkem ve čtverečku lze označit ma-
ximálně tolik kandidátů, kolik má příslušné 
zastupitelstvo členů. Pokud volič označí více 
kandidátů, je volební lístek neplatný, 

c) kombinací prvních dvou bodů – označit 
křížkem ve čtverečku politické uskupení 
a zároveň zakřížkovat čtvereček u kandidátů 
z jiných politických uskupení. Pokud napří-
klad při volbě do městského zastupitelstva, 
které má 39 členů, zakřížkuje volič jedno 
politické uskupení a dalších 20 jednotlivých 
kandidátů z jiných uskupení, ze zakřížkova-
ného uskupení dostane hlas pouze prvních 
19 kandidátů. 

Pokud volič označí více politických uskupení 
nebo více než 39 kandidátů, je volební lístek 
neplatný. Dále bude hlas voliče neplatný, po-
kud neoznačí na lístku žádné politické usku-
pení ani žádného kandidáta, hlasovací lístek 
nevloží do úřední obálky, přetrhne, popř. vlo-
ží do úřední obálky více hlasovacích lístků do 
téhož zastupitelstva.

Ve volbách do Senátu PČR voliči volí jedno-
ho kandidáta vložením hlasovacího lístku  
v úřední obálce do volební schránky.

Voliče prosíme o dodržování aktuálních hy-
gienických a bezpečnostních pravidel a pře-
jeme šťastnou ruku ve volbě příštích zastu-
pitelů města i našeho městského obvodu.
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Celoplošná deratizace v Pardubicích
Každý sudý kalendářní rok (v měsících září až říjen) provádí firma Jaroslav Strolený – DESTROL Medlešice,  
celoplošnou deratizaci veřejných prostranství a budov ve vlastnictví města Pardubice. Společně s touto 
deratizací probíhá celoročně také deratizace ohnisková – dílčí.

Celoplošná deratizace veřejných pro-
stranství je zároveň vždy spojena s kom-
plexní deratizací kanalizační sítě, kte-
rá probíhá souběžně dle stanoveného 
a schváleného harmonogram, a to u od 
okrajových částí města do jeho středu. 
V rámci deratizace kanalizační sítě jsou 
opětovně kontrolována již dříve řešená 
ohnisk výskytu a a zároveň jsou dohle-
dávána ohniska nová či ta, která nebyla 
doposud nahlášena. Vzhledem k prová-
zanosti kanalizace a výskytu hlodavců 
je tento postup mimořádně efektivní, 
neboť je možné okamžitě aplikovat ná-
strahy do nor zároveň s aplikací do kana-
lizace.

Deratizace je vždy prováděna moderní-
mi, ekologicky a ekonomicky přijatelný-
mi rodenticidy, schválenými k používání 

Město v rámci celoplošné nebo dílčí de-
ratizace nezajišťuje deratizaci soukro-
mých objektů a pozemků. Proto apelu-
jeme na majitele, aby na svém majetku 
zajistili provedení deratizace, pokud 
možno v termínu celoplošné deratizace. 
Tento souběh opatření napomůže efekti-
vitě celého deratizačního zásahu.

Cíle prováděných deratizací (ohniskoých, 
příp., celoplošné deratizace) je reduko-
vání počtu škodlivých hlodavců na ve-
řejných prostranství (nebo v budovách) 
města Pardubice na přijatelné minimum. 
Přijatelným minimem je rozuměn stav, 
kdy dochází pouze k malému množství 
hospodářských škod způsobených čin-
ností potkanů. 

v ČR, s cílem dosáhnout maximální era-
dikace škodlivých hlodavců. Umístění ná-
strahy probíhá standardním způsobem 
– tzn. přímou aplikací rodenticidů do nor 
používaných hlodavci s bezpečnostním 
přihrnutím zeminou. Výjimečně, zejmé-
na v případech kontejnerových stání, 
jsou pro deratizaci veřejných prostran-
ství využívány i deratizační boxy. Pokud  
k jejich použití dojde, jsou tyto boxy 
vždy plastové, uzamykatelné a označené 
výstražnou informací o obsahu. Po ukon-
čení deratizace jsou i s informacemi od-
straněny. 

V případě aplikace nástrah do nor a pro-
padů nejsou výstražné informace umís-
ťovány, neboť nástrahy jsou zcela mimo 
dosah necílových druhů.

Harmonogram deratizace na rok 2022

Týden od 19. 9. – 23. 9. 2022
Svítkov, Popkovice, Dražkovice, Nové Jesenčany, 
Jesničánky.
Rosice n. L., Trnová, Doubravice, Ohrazenice.

Týden od 26. 9. – 30. 9. 2022
Pardubičky, Černá za Bory, Nemošice.
Hůrka, Spojil, Dubina, Studánka, Slovany.
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých 
hlodavců. Doplnění nástrah.

Týden od 3. 10. – 7. 10. 2022
Dukla – po ulici Teplého, Višňovka – po ulici Pichlova, 
Vinice, sídliště Drážka.  Polabiny I, II, Kréta, Cihelna.
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých 
hlodavců. Doplnění nástrah.

Týden od 10. 10. – 14. 10. 2022
Dukla – od ulice Teplého po železniční trať,
Višňovka – od ulice Pichlova po železniční trať
Polabiny III–V, sídliště Tesla, Bílé předměstí
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých 
hlodavců. Doplnění nástrah.

Týden od 17. 10. – 21. 10. 2022
sídliště Závodu míru, střed města, Karlovina.
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých 
hlodavců. Doplnění nástrah.

Týden od 24. 10. – 27. 10. 2022
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých 
hlodavců. 

Inzerce

Odbor životního prostředí MmP



9

Čištění místních komunikací na území Městského 
obvodu Pardubice V (období září – prosinec 2022)
Vyčištění města zahrnuje každodenní úklid vozovek, chodníků, cyklistických stezek a veřejných prostranství formou  
ručního a strojního čištění. Úklid se celoročně provádí na základě harmonogramu. Čištění komunikací je přitom prováděno 
samosběrnými zametacími vozidly.

S ohledem na problémy s parkováním  
v našem městě je strojní úklid komuni-
kací zametacími vozy čím dál složitěj-
ší, a proto se každoročně rozšiřuje tzv. 
blokové čištění s doplněním o strojní 
čištění s odtahem vozidel. Pro bezpro-
blémové provedení služby je potřeba, 

aby v čištěné lokalitě nebyla zaparková-
na žádná vozidla a netvořila tak překážku 
k samotnému čištění. Proto se 7 dní před 
výkonem rozmísťují dopravní značky s in-
formací o tom, kdy a v kolik hodin bude čiš-
tění probíhat. Pro řidiče je to signál, že mají 
svá vozidla přeparkovat, jinak riskují odtah.

Úklid města zajišťuje dle stanoveného 
harmonogramu odbor dopravy Magist-
rátu města Pardubic, který si vyhrazuje 
možnost změny termínů čištění komuni-
kací.

16. 9.
22. 9.
23 .9.

30. 9.
6. 10.

Blokové čištění od 7:00 hod, čištění od 6:00 hod, čištění před 6. hodinou.

10. 10.
11. 10.

12. 10.

13. 10.

17. 10.

18. 10.

20. 10.

21. 10.

24. 10.
25. 10.

- Železničního pluku - od ul. Svobody po ul. K Blahobytu
- K Blahobytu - od ul. Rokycanova po ul. S. K. Neumanna
- Jiránkova – od ul. A. Krause k ul. Resslova - O strany
- Jungmannova - od ul. Hlaváčova k ul. Palackého - O strany
- Lexova - od ul. Teplého k ul. Kpt. Nálepky - O strany
- Artura Krause - od ul. Lexova k ul. Sokolovská - O strany
- Pod Břízkami - (obslužná) vč. obou parkovišť u hřbitova
- Jiránkova - od ul. Resslova k ul. Wolkerova - O strany 
- Svobody - od ul. J. Palacha k ul. S. K. Neumanna - L strana
- Rožkova – od ul. Teplého k ul. Staňkova - O strany
- Jilemnického - od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany
- Milheimova - od ul. V Ráji k ul. Pražská – P strana
- Josefa Ressla - od ul. Lexova P-strana
- Milheimova - od ul. V Ráji k ul. Pražská – L strana
- Josefa Ressla - od ul. Lexova L-strana
- V Ráji - od ul. Demokratické mládeže k ul. Teplého
- Demokratické mládeže - od ul. Čs. armády k ul. V Ráji - O strany
- Železničního pluku - od ul. Na Spravedlnosti k ul. Čihákova - O strany
- nám. Dukelských hrdinů - jednosměrka mezi ul. Jilemnického a Gorkého
- Češkova - od ul. Gorkého k ul. Kašparova - O strany
- Boženy Němcové od ul. Rožkova k Čs. armády - O strany
- Wolkerova v celé délce - O strany
- Čs. armády - od ul. Staňkova po ul. Demokratické mládeže - O strany
- K Barvírně - od ul. Na Záboří k č. p. 1334 - O strany
- Pichlova souběžná - od ul. S. K. Neumanna po ul. Rokycanova - O strany
- K Višňovce - od ul. Rokycanova k S. K. Neumanna - O strany
- Rokycanova - od ul. K Višňovce k ul. K Blahobytu - O strany
- Devotyho - od ul. Železničního pluku k ul. Rokycanova - O strany
- Gorkého - od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany
- U Suchého dubu - od ul. Nemošická k ul. Čacké - O strany
- V Ráji - od ul. Demokratické mládeže po ul. Na Záboří - O strany
- Boženy Vikové Kunětické od ul. Pichlova k ul. Na Spravedlnosti - O strany
- Sokolovská - od ul. Kpt. Nálepky k ul. Wolkerova - O strany
- Svobody - od ul. J. Palacha k ul. S. K. Neumanna - O strany
- Jiráskova- od sokolovny po ul. Jáhnova
- K Višňovce - od ul. Rokycanova po ul. Jana Palacha

- lesopark na sídlišti Dukla (asfaltové komunikace)
- Wolkerova - parkoviště u č. p. 2122–2123
- komunikace a parkoviště mezi ul. Wolkerova, Teplého, Lexova 
 a Čs. armády
- vnitroblok mezi ul. J. Ressla, Jiránkova, Lexova a domy č. p. 2283–2232
- komunikace a parkoviště mezi č. p. 2068–2077 a 2066–2075 mezi 
 ul. Gorkého a Wolkerova
- Jiránkova od ul. Wolkerova k ul. A. Krause - P strana
- vnitroblok mezi ul. Gorkého, Čs. armády a Jilemnického 
 mezi č. p. 2270–2214 a 2287–2199 vč. spoj. komunikace 
 ul. Gorkého a Jilemnického
- vnitroblok mezi ul. Pichlova, Čihákova, Železničního pluku a Rokycanova
- vnitroblok mezi ul. Železničního pluku, K Blahobytu, M. Exnerové
 a Svobody
- vnitroblok mezi ul. Devotyho, Rokycanova, K Blahobytu 
 a Železničního pluku
- Pod Břízkami – obsluž. komunikace. vč. parkování u vedl. vchodu 
 na hřbitov a parkování proti krematoriu
- vnitroblok mezi ul. Jilemnického, Čs. armády, A. Krause a Lexova
- vnitroblok mezi ul. Gorkého, Čs. armády a Jilemnického mezi 
 č. p. 2223–2217 a 2221–2215
 - vnitroblok mezi ul. Lexova 2275, A. Krause 2300 a Jiránkova 2297
- vnitroblok mezi ul. Svobody, K Blahobytu, S. K. Neumanna 
 a M. Exnerové
 - vnitroblok mezi ul. Svobody, K Blahobytu, Železničního pluku 
 a J. Palacha
 - U Krematoria od ul. Pod Břízkami k ul. Nemošická - O strany
- Nemošická – nový satelit ve směru na Nemošice (pozor, parkovací 
 stání soukromá)
 - K Vinici – od garáží ke kapličce
- Jiráskova od ul. Jahnova k ul. U Sokolovny - O strany
- Kpt. Nálepky od ul. Sokolovská po ul. Čs. armády - L strana
- parkoviště a komunikace mezi ul. Jiránkova a Sokolovská 
 za č. p. 2200–2202
- vnitroblok mezi č. p. 2283–2285 a 2294–2296 v ul. Jiránkova 
 - Lexova - vnitroblok za č. p. 2252–2257
- Artura Krause od ul. Čs. armády k ul. Lexova - O strany
- Na Záboří - od ul. K Barvírně k ul. Lexova

31. 10.

2. 11.
3. 11.

8. 11.
9. 11.
10. 11.

18. 11.

21. 11.

22. 11.

23. 11.

24. 11.
25. 11.

28. 11.
29. 11.

30. 11.

1. 12.

2. 12.

5. 12.

6. 12.
14. 12.

15. 12.
16. 12.
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Akce MO Pardubice V
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Váš autorizovaný
prodejce vozů ŠKODA:

Inzerce
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Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
e-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz
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Mgr. Jiří Šmaha
tajemník ÚMO Pardubice V
Tel.: 466 301 271; 736 504 301
jiri.smaha@umo5.mmp.cz

Ing. Iveta Vašíčková
vedoucí odboru sekretariátu
starosty, mzdová účetní
Tel.: 466 301 276; 734 640 666
iveta.vasickova@umo5.mmp.cz

Zuzana Sieglová
sekretariát starosty, CZECH POINT
Tel.: 466 301 270; 736 504 303
zuzana.sieglova@umo5.mmp.cz

Radmila Růžičková
podatelna, ústředna, archiv
Tel.: 466 510 769; 736 504 315
radmila.ruzickova@umo5.mmp.cz

Ing. Marcela Kotyková
vedoucí odboru ekonomického, 
účetní, rozpočet
Tel.: 466 301 263; 736 504 318
marcela.kotykova@umo5.mmp.cz

Libuše Lusková
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 269; 736 504 312
libuse.luskova@umo5.mmp.cz

Andrea Hemmrová
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 272; 731 685 681
andrea.hemmrova@umo5.mmp.cz

Bc. Renata Šlosárová
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 277; 736 504 302
renata.slosarova@umo5.mmp.cz

Alena Nadrchalová
správce poplatků
Tel.: 466 301 267; 736 504 308
alena.nadrchalova@umo5.mmp.cz

Bc. Monika Klátilová
vedoucí odboru investičního 
a správního
Tel.: 466 301 275; 736 504 311
monika.klatilova@umo5.mmp.cz

Mgr. Radka Plívová
životní prostředí
Tel.: 466 301 268; 730 840 556
radka.plivova@umo5.mmp.cz

Jan Brožek
investice
Tel.: 466 301 274; 736 504 304
jan.brozek@umo5.mmp.cz

Jana Jeníková
dopravní agenda
Tel.: 466 301 265; 736 504 306
jana.jenikova@umo5.mmp.cz

Ivana Popilková
doprava, životní prostředí
Tel.: 466 301 278; 736 504 310
ivana.popilkova@umo5.mmp.cz

Bc. Karel Farský
přestupky
Tel.: 466 301 264; 736 504 305
karel.farsky@umo5.mmp.cz

Petr Hezina
vedoucí skupiny drobné údržby
Tel.: 466 301 266; 736 504 317
petr.hezina@umo5.mmp.cz

Hana Bártlová
knihovna Josefa Ressla 2278
Tel.: 466 301 279; 736 504 314
knihovna.delta@seznam.cz

Renata Málková
poslíček, uklízečka
Tel.: 466 301 260; 736 504 316 

Úřední hodiny:
Pondělí a středa:
8.00 - 11.30    12.30 - 17.00 
Úterý a čtvrtek:
8.00 - 11.30    12.30 - 15.00 
Pátek:
8.00 - 11.30    12.30 - 14.00     
Knihovna J. Ressla:
Pondělí:                                 
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00 
Úterý: 
13.00 - 17.00
Středa
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Pátek:
8.00 - 12.00    13.00 - 15.00   

Úřad MO Pardubice

Adresa:
Úřad MO Pardubice V
Češkova 22
530 02 Pardubice   
Kontakty:
Tel.: 466 510 769
urad@umo5.mmp.cz

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
jiri.rejda@umo5.mmp.cz

Svoz odpadu v roce 2022
Češkova – Kašparova u školy Pondělí 14.00 – 15.30 38; 46; 52
   
Dražkovice – u pošty Středa 14.00 – 15.30 44; 52
   
Pod Břízkami – Dražkovická Pondělí 14.00 – 15.30 36; 45; 52
   
Dukla – nám. Dukelských hrdinů Středa 14.00 – 15.30 42; 52
   
Čacké – proti č. p. 136 Pondělí 14.00 – 15.30 51
   
V Ráji – roh s ulicí Boženy Němcové Úterý 14.00 – 15.30  36; 43; 51
   
Višňovka – K Blahobytu Úterý 14.00 – 15.30 43; 51
   


