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Vážení spoluobčané,

opět se s vámi vítám poprvé 
v letošním roce, kdy vánoční 
svátky jsou již jen příjemnou 
vzpomínkou  a  před  námi  
jsou nové úkoly a nová oče-
kávání.  To  platí  i  o  nových  
orgánech  našeho  městské-
ho  obvodu,  které  již  začaly  
naplno pracovat.

Nové  Zastupitelstvo  našeho 
obvodu  schválilo  na  svém  
prvním  jednání  v  letošním  
roce  nejdůležitější  progra-

mový dokument, a to Program rozvoje Městského obvo-
du Pardubice III pro volební období 2011–2014. V tomto 
dokumentu jsou zahrnuty všechny důležité aktivity v ob-
lasti dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, informo-
vanosti  občanů  a  volnočasových  aktivit,  které  bychom  
rádi  postupně  naplňovali,  event.  pokračovali  v  jejich  
naplňování,  samozřejmě  pokud  nám  objem  finančních 
prostředků dovolí. Tento dokument, ale i schválený roz-
počet  našeho  obvodu  na  rok  2011,  najdete  na  našich  
webových stránkách.

Nevím,  zda  v  tuto  dobu  mohu  napsat,  že  zima  je  již  
za  námi,  jistě  nám  ukáže  ještě  svoji  sílu,  ale  snad  se  již  
nebudou  opakovat  sněhové  kalamity  posledních  dvou  
let,  kdy  odstraňování  jejich  následků  nás  stálo  spoustu  
sil  a finančních prostředků. I když je pravda, že i po mír-
nější  zimě jsou některé naše nekvalitní  silnice a chodní-
ky v neuspokojivém stavu a na tyto problémy se v první 
řadě zaměříme opravou výtluků v silnicích a opravou či 
rekonstrukcí vybraných úseků chodníků. Zatím jsme pro-
vedli opravu těch největších a nejnebezpečnějších výtlu-
ků v silnicích, práce budou pokračovat až se stabilnějším 
počasím.  Všechny  investiční  akce  zahájené  v  minulém  
roce byly  dokončeny a v současné době,  i v souladu se 
schváleným Programem rozvoje, se připravujeme na za-
hájení akcí nových. Stěžejní investiční akcí letošního roku 
financovanou z našeho rozpočtu by měla být rekonstruk-
ce chodníků v lokalitách Studánka a Slovany. Podrobnos-
ti o připravované akci se dozvíte uvnitř Zpravodaje. Rád 
bych  na  tomto  místě  zdůraznil  povinnost  občanů,  kteří  
mají  dešťovou vodu svedenou na chodník  nebo komu-
nikaci,  aby tyto  svody odstranili  a  svod dešťové vody si  

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

V TOMTO ČÍSLE ❑

zajistili  na  vlastním  pozemku  napojením  na  kanalizaci.  
V opačném případě bychom rekonstrukci vůbec nemoh-
li provést a stav chodníků by zůstal nadále neutěšený.

Další případné akce jsou rovněž ve stavu rozpracovanos-
ti. Již třetím rokem se snažíme dostat dotaci z programu 
Podpora  regenerace  panelových  sídlišť  vyhlašovaného  
Ministerstvem pro místní  rozvoj,  zatím bohužel  bez vý-
sledku.  Pokud by  se  na nás  letos  usmálo  štěstí,  byly  by 
tyto  prostředky  směrovány  na  regeneraci  vnitrobloku  
bytových domů čp. 959–961 v ulici Jana Zajíce. I tak by-
chom z našeho rozpočtu museli přispět cca 4 mil. Kč.

V úvodu jsem se zmínil o schváleném Programu rozvoje 
našeho obvodu, který neobsahuje jen úkoly investičního 
rázu, ale také akce které mají zpříjemnit život občanům 
našeho  obvodu.  Proto  mi  dovolte  Vás  pozvat  na  akce,  
které již mají u nás svoji tradici. Jsou jimi Slet čarodějnic, 
který  se  bude  konat  v  sobotu  30.  dubna  od  17  hodin  
na prostranství  centrálního parku Dubina a Dětský den 
1.  června  od  10  hodin  na  stejném  místě.  A  to  již  bude 
období,  ve kterém bude jaro v plném proudu, a  já Vám 
přeji, abyste si ho užili ve zdraví a s radostí.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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ZPRÁVY Z POSLEDNÍCH TÝDNŮ
ANEB CO SE JINDE NEOBJEVILO

SOUTĚŽ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ  
KVĚTINOVOU VÝZDOBU“

❑

Ředitel městské policie  
na zastupitelstvu 
Na  lednové  zastupitelstvo  našeho  
městského  obvodu  se  již  poněkoli-
káté  dostavil  ředitel  městské  policie  
Petr  Kvaš,  aby  seznámil  zastupitele  
s  činností  a  organizací  práce  Měst-
ské police (MP), vyslechl připomínky 
jednotlivých  zastupitelů  k  činnosti  
MP.  Tato organizace podle vyjádření  
pana ředitele Kvaše by měla respek-
tovat  zadání  městského  obvodu  

a řešit nejpalčivější problémy. Podle zastupitelů to je zvyšování po-
citu bezpečí občanů větší viditelností členů MP v ulicích městského 
obvodu, dozorem nad dodržováním povolené rychlosti motorových 
vozidel  na území městského obvodu.  Dalším problémem je dohlí-
žení  na dodržování  nočního klidu,  kontroly  pohostinských zařízení  
a heren. V neposlední řadě to je zachovávání stanovených pravidel 
venčení čtyřnohých přátel – pejsků. Ředitel Kvaš se zabýval i problé-
mem  sprayerství.  Návštěva  ředitele  MP  na  zastupitelstvu  se  bude  
opakovat.

Městský obvod ano či ne
V  současné  době  se  ve  vedení  města,  vedení  městského  obvodu  
i s občany diskutuje o pokračování v organizačním uspořádání měs-
ta dělením na městské obvody. Shromažďují se klady a zápory exi-
stence městských obvodů. Hlasy pro zachování městského obvodu 
říkají, že se za dobu existence MO Pardubice III udělalo tolik ke zlep-
šení jako nikdy předtím. Na druhou stranu tato forma řízení města 
něco stojí.  Návrhy řešení by měly být předloženy občanům, aby se 
též mohli vyjádřit.

Stav dubinského lesa 
Les v sousedství sídliště Dubina nese stále stopy po předloňské zimní 
sněhové kalamitě. Popadané stromy byly vytěženy, ale ořezané větve 
se stále válí na zemi. Vedení radnice usiluje, aby alespoň v části lesa, 
která  je  ohraničena  komunikací  do  Spojila,  byly  větve  odstraněny  
a tato část lesa se stala spíše takovým přírodním parkem. Občané se 
mohou do  této  akce  zapojit  a přitom získat  zdarma dřevo do krbu.  
Bližší informace obdrží na Magistrátu města Pardubic, odboru životní-
ho prostředí, u pana Soudka, tel. 466 859 146, 736 519 044. 

Pořádek v  městském obvodu především
Vedení naší malé radnice se trvale zasazuje o pořádek na území měst-
ského  obvodu.  Vznikající  černé  skládky  jsou  v  zárodku  likvidovány,  
stanoviště  kontejnerů komunálního odpadu jsou pravidelně čištěny 
pracovníky akciové společnosti Služby města Pardubice a.s.  Pravidel-
ně jsou zveřejňovány otvírací hodiny ve sběrných dvorech. Kontejne-
ry jsou přistavovány dle harmonogramu. Tříděný odpad je odvážen. 
Jedna se o službu, kterou městský obvod platí. Bez snahy a pečlivého 
ukládání odpadu do příslušných nádob našimi spoluobčany se pořá-
dek podaří udržet jen těžko.  

 Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO Pardubice III , e-mail: cihlo@centrum.cz
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Centrem  zájmu  akce  BŘEZEN  –  MĚSÍC  ČTENÁŘŮ  je  sám  čtenář 
a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý 
čtenář knihy, časopisu, e-zdrojů, aktivní uživatel knihovny i ten, který 
v ní  zatím nikdy nebyl.

Návštěvníci  Knihovny  městského  obvodu  Pardubice  III  mohou  
v  průběhu  celého  měsíce  března  2011  využít  možnosti  veřejného  
internetu, mohou se seznámit s pravidly Herního klubu, zapůjčit  si  
časopis z pestré nabídky a samozřejmě si vybrat zajímavou knihu jak 
ze starších titulů, tak z těch nejčerstvějších novinek.

Současně  bude  probíhat  „knihovnická  amnestie“,  během  které  
mohou čtenáři bez uložení jakýchkoliv sankcí  vrátit vypůjčené knihy 
a časopisy, jejichž výpůjční doba již dávno uběhla.

Rádi vás uvítáme v příjemném prostředí knihovny a nabídneme k zá-
bavě,  četbě  i  studiu  více  než  15  tisíc  titulů  knih,  52  titulů  časopisů  
a periodik. 

Zároveň byla vyhodnocena návštěvnost knihovny na nové adre-
se. Základním kritériem u nejaktivnějších čtenářů byl počet vypůjče-
ných knih od začátku roku 2010 až do měsíce února 2011.

» Nejaktivnějším dospělým čtenářem se stala paní Janka Epsteinová
»  Nejaktivnějším dětským čtenářem do věku 15 let se stala žákyně 

ZŠ Spořilov Kateřina Valterová.
»   Dlouholetou  a  také  nejstarší  čtenářkou  knihovny  je  paní  Hana  

Šotolová, která v letošním roce oslaví 91 narozeniny.
Odměnou pro nejčtenáře bude samozřejmě pěkná kniha.
Nejen  v  měsíci  březnu  se  na Vás  těší  kolektiv  pracovníků  knihovny  
městského obvodu Pardubice III.

Bc. Petra Gadlenová
vedoucí knihovny MO Pardubice III

BŘEZEN 2011 – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

I v letošním roce Humanitní komise Rady městského 
obvodu Pardubice III  připravuje vyhlášení  již  třetího 
ročníku soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“. 
Výherci  se mohou těšit,  stejně jako v  loňském roce,  
na poukazy na odběr zboží ve vybraném zahradnic-
tví v našem obvodu. Soutěž bude vyhlášena v jedné 
společné kategorii „nejlépe vyzdobené okno, balkon, 
lodžie, předzahrádka“. Připravte si i Vy zelenou a ba-
revnou výzdobu svého okna.
Další  informace  a  vyhlášení  soutěže  naleznete  prů-
běžně na našich webových stránkách nebo v příštím 
zpravodaji.

Za humanitní komisi 
Ing. Irena Štěpánková
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Dva  roky  tvorby  výukových  modulů  (programů)  v  rámci  projektu  
Inovativní  výuka s využitím ICT utekly  v  tvůrčí  práci  celého realizač-
ního  týmu  jako  voda.  Hlavním  výstupem  projektu  je  100  kvalitních  
výukových  modulů  pro  český  jazyk,  matematiku,  fyziku  a  zeměpis  
na  II.  stupni.  Kladné  ohlasy  žáků  při  pilotním  ověřování  některých  
programů i ocenění pedagogů a rodičovské veřejnosti při prezentaci 
modulů jsou jistě motivací pro vyučující v jejich další práci. 
Myslíme si,  že  záměr  metodiků –  tvůrců výukových modulů  byl  
naplněn. Výuka s využitím vytvořených modulů na interaktivní ta-
buli je pro žáky pestřejší a atraktivnější. V zeměpise se mohou žáci 
na skok ocitnout ve vesmíru, v ZOO v Liberci nebo na opačném 
konci  světa.  Do  tajů  matematiky  žáci  pronikají  jako  vědci  zkou-
mající  velikost  různých  druhů  želv,  jako  nakupující  zákazníci  se  
stávají experty na desetinná čísla.  Starší žáci v hodinách matema-
tiky řeší logické hádanky a další matematické hříčky. V češtině je 
po lekcích skladby čeká osvobozování pohádkové víly nebo výlet 
do míst našich pověstí. Výukové moduly pro fyziku všechny pře-
kvapí  spoustou zajímavých a názorných obrázků,  příkladů odrá-
žejících reálný život. Ale nemyslete si, že si děti jen hrají! Zajímavé 
a originální úkoly jsou hlavně prostředkem k tomu, aby si naši žáci 
snadněji osvojili učivo, výukové programy by se měly stát „Klíčem 
k vědění“, což je i motto našeho školního vzdělávacího programu. 
Budoucí  žáci  šestých ročníků tak  budou moci  vychutnat  své prven-
ství, budou prvními žáky naší školy, kteří se setkají při výuce se všemi 
výukovými moduly. 
Nejlepším  oceněním  práce  pedagogů  jsou  dobré  výsledky,  ale  
i spokojenost žáků. A tak na závěr připojuji několik názorů žáků, kte-
ří pracovali s některými výukovými moduly při pilotním ověřování.

„Je lepší pracovat s interaktivní tabulí, protože je to mnohem zábavněj-
ší a víc se naučíme.“

„Učivo je zpracované přehledněji než v učebnici. Lépe se mi to učí.“

„Moduly se mně líbí. Jsou zajímavé a zábavné. Hodně ulehčí výuku.“

„Moduly jsou pěkné, přinesou nám dost poznatků. Na interaktivní ta-
buli bych chtěl pracovat každou hodinu.“

Mgr.  Ivana Rozinková
zástupce ředitele školy

PROČ ŽÁKY NA DUBINĚ  
BAVÍ VÝUKA?

❑

Farmářské  trhy  si  v  posledním  období  získaly  velkou  oblibu  
a  podporu.  I  náš  Městský  obvod  Pardubice  III  chystá  v  jarních  
měsících organizovat  tyto oblíbené sobotní  nákupy domácích 
výrobků,  zeleniny,  ovoce,  ale  i  sadby  a  květin  přímo  na  úze-
mí  našeho obvodu.   Farmářské trhy by měly být  obohacením 
jak pro prodejce všech domácích produktů, tak i velkým příno-
sem pro občany, kteří by měli možnost nákupu čerstvých i ne-
tradičních výrobků a dalšího  typického českého zboží.   
O tržním místě i čase budou občané včas informováni. 

za humanitní komisi 
MUDr. Drahomíra Peřinová

❑ „FARMÁŘSKÉ TRHY“

DĚTSKÝ DEN
středa 1. června 2011 od 10:00 do 17:00
prostranství centrálního parku Dubina

    

Městský  obvod  Pardubice  III  pořádá  ve  spolupráci  
s  Kulturním  centrem  Pardubice  1.  června  2011  mezi  
10. a 17. hodinou Den dětí. Celá akce se bude odehrávat 
na  prostoru  centra  Dubiny  před  ZŠ  Dubina  a  KD  Dubi-
na. Kromě mnohých soutěží o ceny, her, tvůrčích dílniček 
i pouťových atrakcí budou moci děti i jejich rodiče vidět 
pohádky,  vystoupení  tanečních  skupin  i  mažoretek,  ale  
i další kulturní program. V průběhu dne budou probíhat 
také ukázky techniky, výzbroje a výstroje složek Integro-
vaného záchranného systému.  Oslavit  Den dětí  mohou 
přijít  školky,  základní  školy  a  samozřejmě  celé  rodiny  
s dětmi.
Připraveno  je  občerstvení  a  dobroty  pro  děti  i  dospělé.  
Všichni  jsou  srdečně  zváni  na den plný  her,  muziky,  zá-
bavy a pohody.

Gratulace 
jubilantům

V  období  leden  až  březen  letošního  roku  mají  svá  životní  
jubilea někteří naši spoluobčané. Těm, kteří oslaví osmdesát 
let a další kulatá jubilea, budou pracovnice úřadu za měst-
ský obvod gratulovat osobně.

Jménem pana starosty i celého městského obvodu  
gratulujeme všem.
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V minulých šesti vydáních zpravodaje MO Pardubice III byl v jednotli-
vých článcích prezentován zjednodušený výklad k postupu žadatelů 
pro získání povolení k umístění, či provedení stavby. Bylo řečeno, že 
téměř každá stavba, kromě stavebních úprav a několika málo vyjme-
novaných staveb, vyžaduje povolení k umístění stavby - územní roz-
hodnutí,  resp.  územní  souhlas,  a  dále  povolení  k  provedení  stavby  
- stavební povolení, případně souhlas s provedením ohlášené stavby. 
Ponecháme-li  stranou stavby speciální  (dopravní  stavby,  vodní  díla,  
apod.  ...),  veškerá  povolení  k  umístění  a  provedení  stavby  vydává  
obecný stavební úřad. V Pardubicích jsou obecnými stavebními úřa-
dy Magistrát města Pardubic a Úřady městských obvodů Pardubice 
I  až   VII.  Ve  správním  obvodu  statutárního  města  Pardubice  se  pak  
pro  výkon  agendy  obecného  stavebního  úřadu  kromě  vlastního  
území města nachází dalších 36 obcí, z nichž pouze 2 (Dašice, Seze-
mice)  jsou  obecným  stavebním  úřadem  ve  svých  správních  obvo-
dech. Na území statutárního města Pardubice vykonávají působnost 
obecného stavebního úřadu jak MmP, tak i úřady městských obvodů. 
V  jakém  rozsahu  a  s  jakými  pravomocemi,  je  stanoveno  Statutem  
města  Pardubic.  Stavební  úřad  Magistrátu  města  Pardubic  je  
dle  ustanovení  Statutu  příslušný  k  povolování  umístění  sta-
veb  (územní  rozhodnutí,  územní  souhlas),  stavební  úřady  měst-
ských obvodů jsou příslušné k povolování  provedení  staveb 
(stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby). Magistrát 
města Pardubic tedy vydává povolení k umístění a provedení staveb 
v okolních obcích, spadajících do jeho správního obvodu, na území 
statutárního města Pardubice pak zpravidla vydává pouze povolení 
k umístění stavby. 

Na území statutárního města Pardubice je tedy rozhodování o umís-
tění stavby Statutem procesně odděleno od rozhodování o povolení 
k provedení stavby. Vnitřním organizačním členěním stavebního úřa-
du  MmP  na  oddělení  územně  správní  a  oddělení  stavebního  řádu  
jsou pak procesy k povolení umístění a provedení staveb odděleny 
i  pro  území  ostatních  výše  uvedených  obcí.  Procesní  rozdělení  
kompetencí mezi úřady, jejich oddělení a jednotlivé úředníky 
je pak rozhodující příčinou zdlouhavých řízení a projednávání 
stavebních záměrů. Jeden a ten samý záměr opakovaně projedná-
vá několik úřadů a několik úředníků, přičemž stavebník, resp. žadatel 
musí jednat s každým z nich a svoji žádost projednávat opakovaně. 
(To  na  rozdíl  od obcí,  které  jsou  samy stavebním úřadem na  svém 
území (např. i Dašice, Sezemice) a kde o stavebním záměru od počát-
ku do konce jedná žadatel s jedním úředníkem, navíc v místě).

Dále je nutné říci, že Statutem vymezené rozdělení kompetencí mezi 
MmP a úřady městských obvodů znemožňuje při projednávání jed-
noduchých záměrů využívat zjednodušené postupy (spojení územ-
ního  a  stavebního  řízení,  vydání  souhlasu  s  provedením  ohlášené  
stavby zároveň s územním souhlasem,  apod ...),  což  znamená další  
nadměrnou zátěž pro občany, nemluvě o tom, že se jedná o stav ne-
zákonný.

Základem řešení uvedeného stavu je procesní centralizace výko-
nu státní správy, tedy taková centralizace, kdy o umístění a povole-
ní stavby bude rozhodováno na jednom místě. V tomto ohledu pak 
není směrodatné, kolik těch míst bude, ale pro konkrétního žadatele 
to bude vždy místo jediné. 

V  regionálním  i  celostátním  tisku  v  poslední  době  byly  uve-
řejněny  články  (např.  Právo 2. 2. 2011),  které  hovoří  o změně 
systému  práce  stavebního  úřadu  Magistrátu  města  Pardubic.  
Zcela  jistě  se  jedná  o  krok  kupředu,  ovšem  nikde  není  jasně  
řečeno, že tyto změny v organizační struktuře stavebního 
úřadu MmP  (sloučení oddělení územně správního a staveb-
ního řádu) mají dopad pouze na řízení na území okolních 
obcí, nikoliv na vlastním území města Pardubice. Tam zůstává 
stav stejný do té doby, dokud nedojde ke změně Statutu. A jak 
uvádějí  i  samotní  autoři  uvedeného  článku,  jedná  se  o  stav,  
který lidem bere čas, nervy a nakonec i peníze. V tomto ohledu 
a  rozsahu  se  tedy  občané  Pardubic  nemohou  těšit  na  rychlá  
a jednoduchá řízení.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že toto řešení kromě organizačních 
změn na samotném Magistrátu města Pardubic vyžaduje zejména 
změnu Statutu města Pardubic.

Než dojde ke zpracování návrhu k úpravě Statutu, je nutné učinit 
rozhodnutí, zda se na výkonu státní správy v agendě obecného 
stavebního  úřadu  budou  podílet  i  úřady  městských  obvodů,  či  
ne. Je zřejmé, že v případě zachování stavebních úřadů na měst-
ských obvodech je nezbytně nutná změna i v jejich kompeten-
cích.  Při  rozhodování  o  této  otázce  by  samozřejmě  mělo  být  
přihlédnuto k ekonomické stránce věci, ovšem zájem a potřeby 
občanů  by  v  tomto  směry  měly  být  rozhodující.  Je  možné  se  
domnívat,  že jeden úřad je lacinější  než úřadů osm. Jak již  bylo 
výše uvedeno, pro efektivitu poskytované služby občanům není 
ovšem rozhodující počet úřadů, důležité je sloučení kompetencí. 
Jeden úřad pak na druhé straně přináší vyšší náklady na dopravu, 
vyšší časové nároky a tudíž i vyšší náklady pro občany. V současné 
době se připravují analýzy, na základě kterých bude o budoucím 
modelu státní správy rozhodováno a lze jen doufat, že se v rámci 
shromažďování podkladů vedení města zeptá i svých občanů tak, 
jak  to  činí  i  v případech s mnohem méně závažným dopadem 
na úroveň jejich života,  například přemístit  či  nepřemístit,  omít-
nout či neomítnout, apod. 

Lze  shrnout,  že  mohou  existovat  dva  protichůdné  zájmy  –  jeden  
stavební  úřad  pro  celé  Pardubice,  nebo  stavební  úřady  na  měst-
ských obvodech. Magistrát města Pardubic má již dnes několik pro 
občana problematicky dosažitelných pracovišť a lze předpokládat, 
že centralizace úřadů může vyvolat nutnost vybudování úřadu no-
vého. Možná to je zájem občanů, možná je to zájem investorů a je-
jich vlivných skupin.  Možná, že to občané uvítají,  možná, že chtějí  
něco jiného…

Tak  to  byl  poslední  článek  našeho  kolegy  a  dosavadního  vedou-
cího  stavebního  úřadu  na  Úřadu  městského  obvodu  Pardubice  III  
Ing.  Jaroslava  Mrázka.  V  současné  době  již  na  našem  úřadě  nepra-
cuje,  agendu  stavebního  úřadu  vykonává  paní  Lenka  Hubertová, 
tel.: 466 799 145, mobil: 731 266 765.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemnice úřadu

březen 2011



Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III na svém zasedání dne 
27. ledna 2011 schválilo Program rozvoje Městského obvodu Pardubi-
ce III pro volební období 2011–2014, z něhož vyplývají důležité úkoly, 
o jejichž plnění vás budeme nejen na stránkách zpravodaje průběžně 
informovat. V následujícím článku z něho vybíráme aktuální připravo-
vané akce.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje každoročně program „Pod-
pora  regenerace  panelových  sídlišť“.  Na  základě  tohoto  programu  
mají  města  možnost  požádat  a  získat  dotaci  na  regeneraci  jednoho  
panelového sídliště max. 4 mil. Kč, maximálně 70 % celkových nákladů 
a v rámci jednoho města lze podpořit až 2 projekty (dvě lokality). 
Stejně jako v loňském roce a v předloňském roce jsme podali prostřed-
nictvím města žádost o dotaci z programu Podpora regenerace pane-
lových sídlišť pro letošní rok na akci „Regenerace panelového síd-
liště Dubina – lokalita 5B – vnitroblok bytových domů ul.  Jana 
Zajíce  čp.  959,  čp.  960,  čp.  961“,  která  řeší  částečnou  regeneraci  
ploch stávajících a vybudování nových zpevněných ploch a ploch ze-
leně. Jedná se o plochy parkoviště, plochy chodníků a plochy odpočin-
kových zón severně od bytových domů čp. 959, 960 a 961 v ulici Jana 
Zajíce. Cílem je zvýšit počet parkovacích míst, dále kapacitu kontejne-
rových stání  v dané lokalitě,  ucelit  a zatraktivnit  odpočinkovou zónu 
osázením  zelených  ploch  novými  výsadbami  a  celkově  tak  vytvořit  
a zlepšit kvalitu bydlení v lokalitě. Dále je navržena sanace ploch hřišť 
a úplná regenerace stávajících ploch pro pěší v rámci hřišť a odpočin-
kové  zóny  mezi  panelovými  domy  č.p.  960-961.  V  roce  2009  a  2010  
naše žádost  nebyla  schválena k přidělení  dotace z důvodu nedosta-
tečných  finančních  prostředků,  a  protože  dostala  dotaci  jiná  sídliště  
města Pardubic. 

Chodníky ve Studánce a na Slovanech
V lokalitách Studánka a Slovany jsou chodníky poškozeny vlivem po-
délných překopů provedených společností Telefónica O2 při pokládce 
sdělovacích kabelů a vlivem příčných překopů prováděných při opra-
vách přípojek  k některým domům.  Nejvíce  frekventované z hlediska  
pohybu osob a zároveň ve velmi špatném stavu jsou chodníky v uli-
ci  Spojilská,  Na  Kopci,  Hraniční,  část  ulice  Raabova  mezi  ul.  Hraniční  
a Spojilská a část ulice Pod Lipami mezi ul. Spojilská a Na Kopci. 

Oslovili jsme společnost Služby města Pardubic a.s. jako správce a provo-
zovatele veřejného osvětlení, kdy plánují rekonstrukci veřejného osvět-
lení v této části,  a bylo nám sděleno, že až v roce 2013. Proto Městský 
obvod zadal  projekční  firmě zpracování  projektové  dokumentace  pro  
stavební řízení na opravu chodníků i na rekonstrukci veřejného osvětle-
ní. Projekt řeší jednotlivé etapy oprav tak, aby nebyl příliš omezen provoz 
v dané lokalitě a současně s ohledem na finanční možnosti Městského 
obvodu Pardubice III. Části chodníků, kde není vyřešeno vlastnictví k po-
zemkům, byly zařazeny do poslední etapy oprav. Jedná se o pozemky 
pod některými částmi chodníků (vlastníci zemřeli a v rámci dědinského 
řízení nebylo vlastnictví pozemků pod komunikacemi řešeno). 

Důležité upozornění!
Žádáme občany, kterých se to týká, aby odstranili dešťové svody a je-
jich další napojení na povrch komunikace – chodníku. Jedná se o deš-
ťové svody vyvedené přímo na chodník nebo pomocí různých trubek 
svedených na vozovku, dále o otvory v podezdívce oplocení, jimiž od-
téká  dešťová voda.  Je  nutné,  aby v souladu s vyhláškou č.  501/2006 
o  obecných  požadavcích  na  využívání  území  bylo  před  zahájením  
stavby chodníku vyřešeno vsakování  dešťových vod nebo jejich zdr-
žení  na  vlastních  pozemcích,  neboť  je  porušením  zákona  vypouštět  
dešťové vody ze střech nebo z pozemku na cizí  pozemek.  Pokud by 
se  tento  problém  nevyřešil,  docházelo  by  po  vybudování  chodníku  
k jeho poškozování vlivem podemílání spodních vrstev chodníků vo-
dou, a proto by rekonstrukce vůbec nemohla být provedena.

Pokračování Regenerace na sídlišti Dubina
Dále se na jaře v roce 2011 začne připravovat dokumentace pro územ-
ní řízení na lokality 3 a 6 na sídlišti Dubina, které jsou vymezeny spo-
lečnou stezkou pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova po ulici Erno 
Košťála směrem k ulici Lidmily Malé, ulici Bartoňova a k ulici Dubinská. 
Z této dokumentace budou dále zpracovávány jednotlivé dokumen-
tace pro stavební řízení, které budou předmětem žádostí o dotaci ze 
státního rozpočtu, z programu Ministerstva pro místní rozvoj na reali-
zaci jednotlivých akcí v následujících letech. Po zpracování návrhu pro-
běhne veřejné projednání, o kterém se dozvíte ze stránek zpravodaje. 
Na  tomto  projednání  budete  mít  možnost  se  seznámit  s  návrhem  
a sdělit své připomínky a návrhy.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP

CO PŘIPRAVUJEME V ROCE 2011?
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❑ POŘAD „SVOJŠICKÝ SLUNOVRAT 
– VZPOMÍNÁTE...?“

pátek 8. dubna 2011 od 18:00, KD Hronovická
V pátek 8. dubna 2011 se od 18:00 hodin v sále KD Hronovická v Par-
dubicích uskuteční již 3. pokračování pořadu, věnovaného legendár-
nímu festivalu ve Svojšicích - Svojšickému Slunovratu. Průvodcem ve-
čera bude opět redaktor Českého rozhlasu Hradec Králové a dlouhá 
léta  moderátor  mnohých  festivalů  včetně  Slunovratu  Vašek  Souček.  
Ten v programu představí dvě z legendárních trampských skupin, kte-
ré byly ozdobou nejednoho festivalu ve Svojšicích. Jednou je pražská 
skupina Sekvoj a druhou nesmrtelný Pacifik s Tony Linhartem, jehož 
písničky  jako  Malý  velký  muž,  Až  zatroubějí  andělé  nebo  Džínová  
láska  jsou  stále  ozdobou programů českých rádií.  Pozvání  přijali  ale  

i  další  vážení  a  vzácní  hosté,  jako  je  další  z  moderátorů  Slunovratů,  
hudební  publicista  a  novinář  Jan  Dobiáš.  Hostem  z  nejvzácnějších  
pak bude dlouholetý člen skupiny Spirituál kvintet a další  z proslulé 
trojice moderátorů Svojšických Slunovratů Dušan Vančura. A mnoho 
dalších... Vstupenky na tento pořad je již nyní možné zakoupit v před-
prodejích v KD Hronovická, KD Dubina a Pardubice Region Tourism.
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❑ ODDĚLENÝ SBĚR TEXTILU  
V PARDUBICÍCH

Město  Pardubice  v  rámci  systému nakládání  s  komunálními  odpady  
podporuje recyklaci. Jednou  z komodit, která nebyla doposud řešena, 
je nakládání s použitým textilem a obuví. Každý z nás ročně vyprodu-
kuje zhruba 15 kg starého šactva,  což za celé město představuje ne-
malé množství 1300 tun odpadu, pro který se doposud těžko hledalo 
jeho další ekonomické využití. Většinou proto končil tento druh odpa-
du v popelnicích a následně na skládce odpadů. Jako zatím jedinou, 
ekonomicky a ekologicky přijatelnou cestou, se jeví postup, při kterém 
budou použité oděvy sloužit svému původnímu účelu. 
Ve spolupráci se společností REVENGE a.s připravuje Magistrát města 
Pardubic,  odbor životního prostředí,  pilotní  projekt,  spočívající  v  roz-
místění 21 ks speciálně upravených a označených kontejnerů na textil 
a obuv. Do kontejnerů, s pravidelným týdenním svozem, které jsou ur-
čeny pro občany (ne firmy), je možno odkládat jen neznečištěné odě-
vy (nejlépe v igelitových taškách – lepší manipulace, vrstvení). 
Vybranými lokalitami v rámci pilotního projektu je teritorium měst-
ských obvodů Pardubice II a Pardubice III.  K rozmístění kontejnerů 
dojde v průběhu měsíce února a března. Následně, po několika mě-
sících, bude provedeno vyhodnocení pilotního projektu a v případě 
jeho úspěšnosti, dojde postupně k rozmístění kontejnerů i do dal-
ších lokalit města Pardubic. Projekt odděleného sběru textilu, nemá 
za účel konkurovat charitativním akcím sběru šatstva, na kterých se 
mohou občané nadále aktivně podílet. 

Umístění kontejnerů na textil a obuv

MO Pardubice III – Dubina:
- ul. Josefa Janáčka u čp. 962
- ul. Erno Košťála u čp. 1001
- ul. Jana Zajíce u čp. 863
- ul. Lidmily Malé u čp. 822
- ul. K Lesu u čp. 178
- ul. Rumunská u čp. 365
- ul. Spojilská u čp. 1775
- ul. Studánecká u čp. 1539
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SLET ČARODĚJNIC
sobota 30. dubna 2011 od 17:00 hodin
prostranství centrálního parku Dubina

Jako  každý  rok  proběhne  poslední  dubnový  den  před  ZŠ  Dubina  
Slet  čarodějnic.  Začíná  v  17:00  hodin  tradičním  průvodem  masek,  
který  v  17:30  vyjde  od  KD  Dubina,  pokračuje  kolem  Zdravotního  
střediska  a  dále  ulicemi  Rumunská,  U  Školy,  Na  Hrázi,  K  Lesu,  Bla-
houtova, Bartoňova a končí na volné ploše před ZŠ Dubina. Nejen 
pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro všechny 
děti i rodiče je připraven program, ve kterém ne-
bude chybět čarodějnická diskotéka, soutěž 
o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mnoho 
soutěží o zajímavé ceny, taneční vystou-
pení,  ohňová  a  žonglérská  show,  kadeř-
nický  salón  pro  čarodějnice  a  mnohé  
další.  „Filipojakubskou  noc“  zahájí  v  19:30  
zapálením  ohně  starosta  MO  Pardubice  III  
pan  Ing.  Mgr.  Vítězslav  Štěpánek  a  ředitelka  
Kulturního  centra  Pardubice  Mgr.  Romana  
Vojířová.  K  opékání  vuřtů,  občerstvení  
a  samozřejmě  k  tanci  a  zpívání  bude  
hrát živá hudba. Akci pořádá Městský 
obvod  Pardubice  III  ve  spolupráci  
s Kulturním centrem Pardubice.

❑ MĚSTSKÁ POLICIE CHCE 
PŘISPĚT K VAŠEMU BEZPEČÍ

Již třetím rokem realizují strážníci v našem městě projekt Com-
munity policing, který je zaměřen na zlepšení a posílení obou-
směrné  komunikace  pardubické  městské  policie  s  veřejností.  
Strážníci  se  snaží  nejenom  o „zdravou“  komunikaci,  o  celkové  
vylepšení  vzájemných vztahů s občany  v Pardubicích,  ale  také 
chtějí  přispět  i  ke  zvýšení  pocitu  bezpečí.  Všichni  víme,  že  se  
v  našem  životě  můžeme  setkat  s  nepoctivci,  kteří  se  pod  růz-
nými  záminkami  např.  vrácení  přeplatků  za  energie,  odečet  
plynu či  elektřiny,  nabízení  různých velmi  „cenově výhodných“ 
produktů, snaží vetřít do naší přízně, ale i do bytu. Hlavní zása-
dou, na kterou by nikdo neměl zapomínat je, že bychom něko-
ho, koho neznáme, určitě neměli pouštět za práh svého obydlí. 
K  těmto  účelům  městská  policie  předává  zdarma  občanům  
za  určitých  pravidel  bezpečnostní  dveřní  řetízky.  Hlavním  
pravidlem  je,  že  se  jedná  o  osoby  osamělé  nebo  i  páry,  které  
pobírají jakýkoliv druh penze (invalidní, starobní…). Tyto řetízky 
jsou k vyzvednutí v úředních hodinách na služebně MP v Perne-
rově ulici a na obvodních služebnách MP v Polabinách, na Du-
bině,  na  Dukle  a  v  nemocnici.  Zájemci  na  uvedených  místech 
dostanou k vyplnění  jednoduchý dotazník,  kde žadatel  uvede: 
jméno,  příjmení,  bydliště,  způsob  montáže,  kontakt  a  podpis.  
Doufáme,  že  tento  krok  MP  přispěje  k  Vašemu  bezpečí  a  že  
s tímto „dárkem“ budete spokojeni.  

Leoš Dorazil
velitel obvodu MP Dubina

❑ MASOPUSTNÍ TANCOVAČKA

Třetí ročník již tradiční „Masopustní tancovačky“, kterou náš Městský 
obvod organizuje pro své občany, se letos konal v sobotu dvacáté-
ho šestého února. K dobré náladě přispělo staročeské masopustní 
občerstvení - jitrnice, jelita, tlačenka, které bylo vynikající, a k tanci 
a poslechu hrála živá hudba skupina Strejci. 

Z fotografií přímo sálá příjemná atmosféra, všem, kterým se na tan-
covačce líbilo, můžeme slíbit: „Zase za rok na třetím ročníku!“
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Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které 
souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenost-
mi z předchozích sčítání:
–  Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legis-

lativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
–  Český  statistický  úřad  při  sčítání  lidu  2011  žádným  způsobem  

nezjišťuje  vybavenost  domácností  ani  jejich  příjmy  a  výdaje. 
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, 
automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí.  Z hlediska vybavení do-
mácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost 
využívat osobní počítač a připojení k internetu. 

–  Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na interne-
tu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento 
způsob  předávání  informací  patří  v  současnosti  mezi  nejbezpečnější  
vůbec. 

– Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty.
–  Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a by-

tové listy prostřednictvím datových schránek. 
–  V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné te-

lefonní  centrum s operátory,  kteří  budou připraveni  pomoci  se  všemi  
dotazy o sčítání. 

–  Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. minisčí-
tání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci 
se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Generálka na Sčítání lidu
V České republice se v roce 2010 od 6. dubna do 7. května uskutečnilo  
zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat for-
muláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili  klasickou cestu a vraceli  
formuláře komisařům nebo je posílali poštou. 
Pro zkušební sčítání  vybrali  statistici  0,5 % obyvatel  České republiky,  aby  
prověřili  všechny  potřebné  procesy  před  ostrým  sčítáním  v  roce  2011,  
otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové tech-
niky  skenování  dat.  Sčítání  lidu  se  na  našem  území  provádí  pravidelně  
od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňová-
ní sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání v letoš-
ním roce úplnou novinkou.  Samotné informace z dotazníků nebyly při  
zkušebním sčítání  tím nejdůležitějším,  pozornost  byla  věnována hlavně  
srozumitelnosti otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je 
potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se 
soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vo-
jenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. 
Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován sou-
pis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací 
listiny knížete Spytihněva II. 
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císa-
řovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčí-
tání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 
1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. 
Rozsah informací i  kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, 
kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčí-
tání,  které se v novodobé historii  Československa nekonalo,  bylo v roce  
1940  kvůli 2. světové válce.

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011 
Začíná  fungovat  call  centrum  pro  veřejnost,  na  bezplatnou  linku  
800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítá-
ní každý den od 8:00 do 22:00. 
Sčítací  komisaři  začnou  zároveň  roznášet  domácnostem  do  schránek  
informační  letáky  o  blížícím  sčítání.  Zároveň  s  letákem  vhodí  komisař  
do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese 
sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 
6. března.

7. března 2011 
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Ka-
ždý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů 
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžo-
vý DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.

25./26.  března 2011 
Půlnoc  z 25.  na 26.  března  je  tzv.  rozhodným okamžikem sčítání.  Infor-
mace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento 
rozhodný okamžik. 
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo 
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo 
hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto 
radostnou novinu do sčítání uvést.  

26. března 2011 
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují 
tři základní cesty:

– Internet 
– Předání sčítacímu komisaři 
– Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011   
Do tohoto dne mají všichni podle zákona povinnost odevzdat formulá-
ře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně 
předávat sčítacímu komisaři. 

20. dubna 2011 
Končí  činnost  call  centra  s bezplatnou linkou 800 87 97 02.  Dále  bude  
k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungo-
vat informační email info@scitani.cz.

Více informací se můžete dočíst 
na webové stránce  www.scitani.cz.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemnice úřadu

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný 
rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při 
tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá). 

SLET ČARODĚJNIC
sobota 30. dubna 2011 od 17:00 hodin
prostranství centrálního parku Dubina
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Opět se blíží období, ve kterém se musí občané našeho obvodu vyrovnat 
se svými poplatkovými povinnostmi v případě, že jim vznikla povinnost 
tyto poplatky hradit.

Poplatek TKO 
Roční poplatek za provoz systému shromažďování,  sběru,  třídění,  využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů je i v letošním roce stanoven 
obecně závaznou vyhláškou města na částku 500 Kč. Tento poplatek je 
povinen platit každý občan v místě svého trvalého pobytu.
Od  poplatku  jsou  osvobozeny  dle  vyhlášky  bez  dokládání  děti,  
které  v  kalendářním  roce  nedovršily  věku  6  let  a  na  základě  žádosti  
a po předložení příslušných dokladů dále:
1. Třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti, 
2.  Fyzické osoby, které se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v ka-

lendářním roce zdržují v zahraničí, pokud tuto skutečnost doloží dokla-
dem ze země pobytu společně s českým překladem, nejpozději do kon-
ce kalendářního roku, kterého se osvobození týká,

3. Fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby, 
4.   Fyzické  osoby,  žijící  v  domovech  důchodců,  ústavech  sociální  péče  

a obdobných zařízeních, 
5.  Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na území 

města Pardubice, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve kte-
ré není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají 
všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Pardubice.

Vznik nároku na osvobození podle bodů 1, 3 a 4 je poplatník povinen ohlásit 
ve lhůtě do 15 dnů písemně správci poplatku ode dne, kdy nastala skuteč-
nost zakládající nárok na osvobození. Nárok na osvobození podle bodů 3 a 4 
jsou fyzické osoby povinny doložit příslušným potvrzením. Nárok na osvobo-
zení třetího a dalšího dítěte staršího 15 let dle bodu 1 jsou fyzické osoby po-
vinny doložit potvrzením zařízení, kde se dítě připravuje na budoucí povolání.
Složenky k zaplacení tohoto poplatku jsou distribuovány do domácností 
a jejich splatnost je do 30. dubna 2011.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt 
v územním obvodu statutárního města Pardubice. I tento poplatek je po-
vinen platit každý občan v místě svého trvalého pobytu. Poplatník je 
povinen  splnit  ohlašovací  povinnost  nejdéle  do15  dnů  ode  dne,  kdy  pes  
dovrší stáří 3 měsíců, anebo ode dne, kdy poplatník začne držet psa staršího. 
Výše  poplatku  ze  psů  se  též  nezměnila.  Roční  poplatek  ve  výši  
1.200  Kč  za  jednoho  psa  platí  držitel  psa,  který  má  trvalé  bydliš-
tě nebo sídlo v ostatních domech, které nemají povahu rodinného 
domu (v panelovém či bytovém domě) a nemá nárok na sníženou 
sazbu na tomto poplatku. Za každého dalšího psa drženého součas-
ně je roční poplatek ve výši 1.500 Kč.
Roční poplatek ve výši 200 Kč za jednoho psa platí držitel psa, který 
má trvalé bydliště nebo sídlo v rodinném domě. 
Roční poplatek ve výši 200 Kč za jednoho psa platí držitel psa, který 
má nárok na sníženou sazbu tohoto místního poplatku, a to v těch-
to případech  - pobírá-li držitel psa invalidní, starobní, vdovský či vdo-
vecký důchod, který je jediným zdrojem jeho příjmů, anebo pobírá dva 
z těchto důchodů současně, přičemž jsou jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo pobírá sirotčí důchod. Za každého dalšího psa drženého sou-
časně je roční poplatek ve výši 300 Kč.
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 15. března 2011, v přípa-
dě že nemá poplatník pro vyšší částky sjednané splátky.

Úhrada poplatků
Poplatky  lze  hradit  složenkou  na  poště,  hotově  na  pokladně  MO  
Pardubice  III,  Jana  Zajíce  983,  či  bankovním  převodem  dle  dispo-
zic  na složence (číslo  účtu a VS).  Při  platbě bankovním převodem 
je nutné pro řádné a bezchybné přiřazení platby uvést VS ve správ-
ném tvaru tak, jak je uveden na složence.
Platbu v hotovosti na pokladně MO III, Jana Zajíce 983 můžete pro-
vést v těchto časech:
Po + St 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod
Út + Čt 8.00–12.00 a 13.00–15.30 hod  
Pá 8.00–12.00 a 13.00–14.00 hod
V případě platby v hotovosti na pokladně městského obvodu nelze 
platit platební kartou.
Pro lepší a rychlejší vyřízení je dobré přinést složenku/y s sebou.
Ti  občané,  kteří  úhradu  již  provedli,  a  přesto  složenku  obdrželi,  
nechť obdrženou složenku považují za bezpředmětnou. 

Alena Vladyková a Petra Lemberková
správkyně poplatků

❑ PROČ SE JÁRA CIMRMAN  
VYPRAVIL DO PARDUBIC?

Tuto otázku nám položila řada čtenářů, kteří četli v minulém vydání, 
jak se Jára Cimrman pokoušel v potoce v dubinském lese rýžovat zla-
to.  A zde je odpověď.  
Jak již ze samotného názvu našeho města vyplývá, měly tady v tomto 
kraji být duby. Několik dubů, tedy pár dubů, proto Pardub(ice). Duby 
tedy byly důvodem návštěvy Járy Cimrmana. Ale proč duby a ne aká-
ty, břízy, jedle? Je to jednoduché. Opět ze vzpomínek pamětníků. Jára 
Cimrman si při svém putování v jedné hospodě přečetl v Národních 
listech, že ve Francii jsou velmi žádané a drahé zvláštní houby – laný-
že. Houby velmi ceněné, drahé, pochoutka pro gurmány. Tyto houby 
však rostou pouze v místech, kde jsou duby. Tak psaly o cizích krajích 
Národní listy. A bylo rozhodnuto. „V Pardubicích určitě budou duby“, 
řekl si Jára Cimrman a měl pravdu. A tak se dostal až do lesů na kraji 
dnešního  sídliště  Dubina,  které  sice  ještě  tehdy  nestálo,  kde  se  roz-
kládala  políčka  se  zeleninou,  ale  dubů v přilehlém lese bylo  hodně.  
Jára se hned vrhnul do hledání lanýžů, ale nic nenacházel. Utrmácený 
našel na konci lesa pouze nocleh v hájence u hajného Soudka a zů-
stal tady několik měsíců. Přes zimu. Hajný Soudek měl hodnou ženu 
a osm dětí.  Jára  se  stal  dalším členem početné rodiny.  Když  napadl  
sníh, děti zůstaly doma a Jára Cimrman je učil číst, psát, počítat, ma-
lovat. (Malovat prstem na orosené sklo okna). Měl totiž pedagogické 
vzdělání. Zamýšlel zkusit ty starší učit základům deskriptivní geome-
trie.  Na  to  však  nedošlo.  Skončila  zima,  roztál  sníh  a  led,  příroda  se  
zazelenala. Jára Cimrman se opět dal do hledání lanýžů. Nevěděl, že 
k hledání  lanýžů je  třeba prasnice,  která  cítí  lanýže svým vyvinutým 
čichem i pod zemí. Houba je asi 25 cm pod povrchem. Prasnice ji musí 
vyrýt, nebo pes vyhrabat. To však si Jára v Národních listech nepřečetl, 
článek  byl  asi  zkrácen  (nebo  noviny  z  jistých  důvodů  utržené).  Jára  
celý utrmácený a zoufalý jednoho dne vykřikl onu památnou větu: „Ty 
lanýže jsou snad vzácnější než zlato“. Spásná věta. Jára přešel na hle-
dání zlata. Snad toto vysvětlení bude naším čtenářům stačit.  



Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět v těchto 
krásných jarních měsících pozdravil 
prostřednictvím našeho Zpravo-
daje a podělil se s vámi o aktuální 
informace. Uplynulá zima i začátek 
jara pro nás byly poměrně příznivé 
a tak úkoly, které souvisely a souvi-
sejí s případnou nepřízní počasí, ne-
byly až tak problematické. I tak, jako 
každý rok, jsme zahájili svoje aktivi-
ty opravami chodníků a zejména 
komunikací poškozených vlivem 

zimy, ale naštěstí v menší míře a s menšími náklady než v uplynulých 
letech. Jistě jste si všimli, že seč trávy začala probíhat dříve, než v jiných 
letech. To proto, že jsme se dohodli se Službami města Pardubic, které 
pro nás tuto činnost vykonávají, na dřívější a častější seči trávy, která 
bude více odvislá od povahy počasí a růstu trávy. Byl to krok správným 
směrem, protože vzrostlá tráva je posekaná dříve, než stačí produkovat 
nepříjemné alergeny a musím říci, že řada občanů již toto opatření vel-
mi ocenila. Přitom se podařilo zachovat i finanční náročnost této služ-
by, protože jednotlivé seče nebudou tak náročné a z veřejných ploch 
nebude nutné, až na výjimky, odstraňovat posekanou trávu.

V jednom ze článků tohoto Zpravodaje se dočtete podrobnější infor-
mace o výsledku našeho snažení, který nás velmi potěšil, a to je získání 
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora regene-
race panelových sídlišť ve výši 4 mil. Kč. Tyto finanční prostředky bu-
dou vynaloženy na regeneraci a rekonstrukci veřejných ploch včetně 
zeleně a parkovacích míst severně od bytových domů čp. 959 – 961 
v ulici Jana Zajíce. K těmto prostředkům však musíme přidat více než 7 
mil. Kč ze svého rozpočtu, protože celkové náklady na tuto akci převy-
šují 11 mil. Kč. Je to podstatná část našeho letošního rozpočtu a zřejmě 
částečně zatíží i rozpočty na příští dva roky tak, abychom mohli letos 
uskutečnit i další plánované akce. Ale výsledek a přínos pro obyvatele 
této části sídliště určitě bude stát za to. 

Asi bych našel málo čísel Zpravodajů, ve kterých by nebyla alespoň 
zmínka o problému, který je dlouhodobý a neustále kritizovaný, a to je 
venčení pejsků a uklízení po nich. Dokonce se na nás obrátili představi-
telé obce Spojil se stížností na občany našeho obvodu, kteří na území 
jejich obce nechávají volně pobíhat psy a neuklízejí jejich exkremen-
ty. Znovu vám proto připomínám, že nejenom v našem obvodu, ale 
i v obci Spojil, existuje obecně závazná vyhláška, která upravuje pro-
stranství, kde je možné nechat volně pobíhat pejsky, prosím respek-
tujte tuto skutečnost. Uklízení po psech by měla být samozřejmost, ale 
bohužel stále není. Chovejme se proto v tomto ohledu, jako kdyby ve-
řejné prostranství, na kterém se s pejskem pohybujeme, bylo jako naše 
vlastní zahrada, na které bychom psí výkaly určitě válet nenechali.

V poslední době se v tisku hodně hovoří o tom, jestli městské obvody 
mají smysl, zda je nutné, aby vykonávaly státní správu a neměly by pe-
čovat v samostatné působnosti jen o údržbu a rozvoj svého území. Vý-
sledkem těchto názorových střetů je květnové rozhodnutí zastupitel-
stva města Pardubic, které rozhodlo o „centralizaci“ stavebních úřadů. 
To znamená, že od 1. ledna příštího roku bude v Pardubicích existovat 
pouze jeden stavební úřad, a to na Magistrátu města Pardubic ve Štros-
sově ulici, který bude vyřizovat žádosti občanů – stavebníků z celého 

města centrálně. V současné době se uvažuje o tom, zda alespoň část 
stávajících zaměstnanců stavebních úřadů městských obvodů nese-
trvá nadále na svých pracovištích jako na detašovaných pracovištích 
magistrátu s tím, že by zůstala zachována výhoda výkonu stavebního 
úřadu co nejblíže občanovi a hlavně jejich dlouhodobá znalost míst-
ního prostředí a orientace v problémech městského obvodu. Zajímá 
nás váš názor, zda si přejete, aby vaše stavební aktivity byly vyřizová-
ny na městském obvodě nebo přímo na magistrátu, proto na str. 3 
tohoto Zpravodaje naleznete jednoduchou anketní otázku. Budeme 
rádi, když vaši odpověď vystřihnete a vhodíte do naší schránky před 
úřadem nebo jinak nám doručíte. Je nutné poznamenat, že v souvis-
losti s touto změnou vyřídí váš požadavek jeden úředník, územní řízení 
i stavební řízení, bude možné tato řízení i spojovat, pokud budou napl-
něny podmínky stavebního zákona.

A jako vždy na závěr pozvání na akce pořádané městským obvodem. 
Od dubna letošního roku organizujeme každou sobotu dopoledne 
Farmářské trhy, na kterých mají nejen naši občané možnost si zakoupit 
výrobky a výpěstky drobných prodejců a pěstitelů. Tím, jak postupuje 
vegetační období, se množství prodávaných druhů výpěstků zvyšu-
je, proto jsme se rozhodli organizovat Farmářské dny i přes prázdniny. 
Další novou, tentokrát odpočinkovou a zábavnou aktivitou městského 
obvodu jsou Promenádní koncerty. První se uskutečnil za výborného 
počasí a doufám, že i nálady účastníků ve čtvrtek 26. května a druhý je 
plánován opět na čtvrtek 30. června od 16.30 do 18 hodin. Tentokrát 
vystoupí kapela Pernštejnka a o zábavu se postará i vystoupení mažo-
retek. Uvidíme, zda zájem občanů a naše finanční možnosti umožní 
i z této aktivity udělat pravidelná setkání a příjemně strávená odpo-
ledne posluchačů.

Oslava dětského dne 1. června je již za námi, hodně dětí i jejich rodičů 
se přišlo pobavit, i když je odpoledne trochu potrápilo počasí. Doufám, 
že další podobná akce našeho obvodu Studánecké posvícení, která je 
před námi a na kterou vás srdečně zvu poslední srpnovou neděli, se 
uskuteční ve stálejším, samozřejmě pěkném počasí. 

Závěrem mi dovolte popřát vám krásné léto, příjemně a odpočinkově 
prožitou dovolenou a nám všem a hlavně našim dětem pěkné letní 
počasí o prázdninách.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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V období dubna až června letošního roku 
mají svá životní jubilea někteří naši  

spoluobčané. Těm, kteří oslaví  
osmdesátiny a další kulatá jubilea,  
budou pracovnice úřadu za městský 
obvod gratulovat osobně.
 

Jménem pana starosty  
i celého městského obvodu 

GRATULUJEME všem.



❑ PříJemné a milé

Poděkování patří vedení ZŠ Pardubice Dubina a všem dalším pra-
covníkům, kteří pravidelně každoročně připravují přátelské posezení, 
na které zvou i své bývalé pedagogické a nepedagogické pracovní-
ky školy – dnes seniory. I letošní setkání bylo velice příjemné a milé. 
Potěšilo a dodalo energii nám, dříve naroze-
ným. Obzvláště v dnešní uspěchané 
době je třeba ocenit každý klad-
ný přístup ke starší generaci. 
Z těchto setkání odcházíme 
s úsměvem na rtech a s kytič-
kou, která rozkvete a pohladí 
v duši.

bývalí pracovníci  
ZŠ Pardubice Dubina

měStSké obvoDy, ano či ne?

míStní PoPlatek Za SvoZ a likvi-
Daci komunálních oDPaDů  
na úZemí měSta ParDubice 

inFormace Z měStSkého  
obvoDu ParDubice iii

❑

❑

❑
V posledních měsících se ve vedení 
města Pardubice a i v městských ob-
vodech jedná o tom, jak dál s měst-
skými obvody. Zda zachovat městské 
obvody v současné podobě spolu 
se státní správou, tj. úředníky, kteří 
na městských obvodech vykonávají 
státní správu, nebo provést určité 
změny směrem k centralizaci stát-
ní správy. Přiznám se, že když před 
více než devíti lety zbývající městské 
obvody vznikaly, měl jsem určité po-
chybnosti o účelnosti tohoto kroku, 
o účelnosti dělení města. Během let 

však byly získány zkušenosti s jednotlivými agendami, odstraněny ne-
dostatky. Vznik městských obvodů byl také spojen s nemalými náklady 
na úpravy prostor a vybavení kanceláři. 

Dnes, v třetím volebním období existence městského obvodu Pardu-
bice III (Dubina, Studánka, Drážka, Slovany, Hůrka) jsou vidět výsledky 
existence městského obvodu. Je větší pořádek, veřejné prostory se 
pravidelně uklízí, postupně se opravují komunikace. Výsledky přináší 
regenerace panelového sídliště. Vznikla nová dětská hřiště, parkovací 
místa atd. Jsou řešeny připomínky občanů, a pokud to jde, odstraňo-
vány nedostatky. O nějaké periferii města nemůže být ani řeči. Městský 
obvod hospodaří se svým rozpočtem. Nebýt městského obvodu, tak by 
tolik peněz v naší městské části nikdy nebylo investováno.

Pochopitelně i správa městského obvodu něco stojí, ale není to částka 
horentní. V současné době je módou kvůli úsporám neustále zvětšovat 
firemní a politické celky. A tak je vidět stále větší organizace, firmy, po-
litická uspořádání. Sociologové ale upozorňují na zápory těchto snah. 
Velké celky se stále hůř a hůř řídí, kontrola nestihá vše postihnout, a tak 
ve firmách dochází k haváriím. Jako příklad uvádějí sociologové (např. 
Petr Robejšek) havárii ropného vrtu v Mexickém zálivu. Honba za zis-
kem a podcenění kontroly mělo nedozírné důsledky. 

V našem městském obvodu Pardubice III bydlí více než 15000 občanů, 
kteří platí daně a zaslouží si, aby měli zajištěno pěkné bydlení, pořádek, 
klid, dobré komunikace, dobrou kvalitu veřejných služeb. Změny v or-
ganizačním uspořádání řízení města je nutno dobře zvážit. Případné 
změny by zase vyžadovaly peníze na vybavování jiných kanceláří atd. 
Dostali by občané po případných změnách to – co potřebují, ve stej-
ném rozsahu a kvalitě?  Nejsem si tím jist. Názory občanů na existenci 
městských obvodů však mohou být různé.

 Ing. Jaroslav Cihlo
                                                           místostarosta MO Pardubice III

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (TKO) pro rok 2011 uplynula dne 30. dubna 2011. Poplatko-
vou povinnost má každá fyzická osoba, která v letošním roce dovrší 6 let 
a má na území Statutárního města Pardubice trvalý pobyt.

Splatnost místního poplatku ze psů pro rok 2011 uplynula již  
15. března 2011, tento termín byl závazný pro držitele psů, kteří platí 
poplatek jednorázově a nemají sjednané čtvrtletní či pololetní splátky.

Vzhledem k tomu, že splatnost místních poplatků již uplynula, přistoupí 
správci poplatku k vymáhání nedoplatků dle daňového řádu.

Občany, kteří své finanční závazky ještě nesplnili, vyzýváme, aby 
tak učinili neprodleně a vyhnuli se nepříjemnostem spojeným 
s exekučním řízením.

Petra Lemberková
správkyně místních poplatků 

Na území našeho obvodu se dokončují opravy komunikací po zim-
ním období. Jedná se o opravy výtluků a propadů v komunikacích 
a o opravy závad v povrchu komunikací ve formě prasklin. Následně 
dojde k obnovení dopravního značení v dotčených částech komuni-
kací. Na základě četných dotazů ohledně oprav v ulici Věry Junkové 
odpovídáme, že se jednalo o opravu komunikace po zimním období 
a byla opravena ve větším rozsahu pouze křižovatka ulic Věry Junkové 
a Luční a souvislý úsek v délce 70 m tak, aby zde došlo k zajištění odtoku 
dešťové vody. Pokud nám finanční prostředky dovolí, budeme v opravě 
této komunikace pokračovat. Dále byly objednány opravy poškozených 
částí chodníků.

Došlo k předláždění propadlého zálivu na zastávce MHD trolej-
busu č. 1 a 21 Dašická, U Přejezdu. 

Na stávajícím přechodu pro chodce u křižovatky ulic Dašická 
a Spojilská byla provedena bezpečnostní úprava komunikace II. třídy 
formou dělícího ostrůvku. Ostrůvek byl proveden v ose komunikace. 
Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců. 

V dubnu byla dokončena oprava krytu místní komunikace v ulici 
Bartoňova na sídlišti Dubina. 

Parkování na Pergole – zpevněná plocha na Pergole není určena 
jako parkoviště, a proto zde byly již dříve vyhrazeny 2 parkovací místa 
s dopravní značkou IP 13b s dodatkovou tabulkou zásobování po dobu 
30 minut. Na těchto parkovacích místech mohou zastavit vozidla, která 
jsou vybavena parkovacím kotoučem po dobu 30 minut.  

Vzhledem k tomu, že řidiči zde živelně parkovali a ohrožovali občany 
v tomto prostoru a daný problém se nepodařilo vyřešit ani Městské po-
licii, umístil Úřad městského obvodu Pardubice III podél komunikace  
4 mobilní betonové vázy tak, aby před pobočkou ČSOB a.s. a prodejnou 
textilu nebylo možno zaparkovat jinde než na 2 vyhrazených parkova-
cích místech. Ve zbývajícím úseku Pergoly se nachází zastávka MHD, 
kde jsou osazeny dopravní značky B28 (Zákaz zastavení). Kapacita par-
koviště (ve vzdálenosti 20 m) proti Pergole je dostatečná. 

 Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP 
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❑ ❑inFormace a uPoZornění 
Pro Držitele PSů  

reGenerace Panelového  
SíDliŠtě Dubina

Bohužel se v poslední dobře stále více rozmáhá nešvar majitelů psů, 
kteří své čtyřnohé společníky při procházkách venku nemají na vodíku 
a nechávají je volně pobíhat po veřejném prostranství. Připomínáme 
držitelům psů našeho městského obvodu, ale nejen jim, že na celém 
území Statutárního města Pardubic je zakázáno volné pobíhání psů na 
veřejném prostranství, s výjimkou prostor „vymezených pro volné pobí-
hání psů“.  Dále je zakázáno umožnění vstupu psa na plochy dětských 
hřišť a sportovišť. Tato omezení vyplývají z Obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2006 o veřejném pořádku, v platném znění, vydané Zastupitel-
stvem města Pardubic. Úplné znění Obecně závazné vyhlášky najdete 
na www.pardubice.eu (v sekci „vyhlášky a nařízení“).

Na území obvodu Pardubice III jsou 3 lokality určené pro volné 
pobíhání psů, a to:

 křižovatka ul. Blahoutova a ul. Na Drážce – před objektem řadových •	
garáží (u světelné křižovatky u benzinové stanice Shell)
Jana Zajíce – za parkovištěm marketu Penny•	
 mezi objektem věznice a ulice Na Drážce poblíž kruhového objezdu.•	

Další povinností a především samozřejmostí je, že po svém psím spo-
lečníkovi jeho majitel, či ten, kdo s ním v tu chvíli je venku, uklidí vy-
konanou potřebu a neznečišťuje takto veřejné prostranství. Na územní 
našeho městského obvodu je rozmístěno 50 odpadkových košů na psí 
exkrementy, opatřených papírovými sáčky. Sáčky s psími exkrementy je 
možno vyhazovat i do ostatních odpadkových košů.

Na dodržování stanovených pravidel a zákona bedlivě dohlíží strážníci 
městské policie, kteří případným provinilců uloží za přestupek proti ve-
řejnému pořádku nemalou pořádkovou pokutu.  

Petra Lemberková
správkyně místního poplatku

Rčení „do třetice všeho dobrého“ pro získání dotace na lokalitu části síd-
liště Dubina jistě platí, neboť po dvou neúspěšných pokusech v roce 
2009 a v roce 2010 jsme v letošním roce 2011 získali dotaci z programu 
„Podpora regenerace panelových sídlišť“, který vyhlašuje každoročně 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Město Pardubice získalo pro Městský 
obvod Pardubice III z tohoto programu pro rok 2011 dotaci na lokalitu 
tzv. 5.B. Tato lokalita řeší částečnou regeneraci ploch stávajících a vybu-
dování nových zpevněných ploch včetně ploch zeleně. Jedná se o plo-
chy parkoviště, plochy chodníků a plochy odpočinkových zón severně 
od bytových domů čp. 959, 960 a 961 v ulici Jana Zajíce. Cílem je zvýšit 
počet parkovacích míst, dále kapacitu kontejnerových stání v dané lo-
kalitě, ucelit a zatraktivnit odpočinkovou zónu osázením zelených ploch 
novými výsadbami a celkově tak vytvořit a zlepšit kvalitu bydlení v části 
sídliště Dubina. Dále je navržena sanace ploch hřišť a úplná regenerace 
stávajících ploch pro pěší v rámci hřišť a odpočinkové zóny mezi pane-
lovými domy č.p. 960 – 961.
Též bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební říze-
ní a následnou realizaci na lokalitu tzv. 5A. Jedná se o regeneraci území 
od Pergoly směrem k ulici Josefa Janáčka, regenerace řeší prostor před 
čp. 984 – 986, čp. 947 a před čp. 948 – 952. Projekt bude zpracován 
do konce letošního roku, abychom mohli požádat příští rok opět o do-
taci z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“ pro rok 2012.
Dále se bude zpracovávat projektová dokumentace pro územní řízení 
na další lokality, které jsou vymezeny společnou stezkou pro chodce 
a cyklisty od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála směrem k ulici Lidmi-
ly Malé, ulici Bartoňova a k ulici Dubinská. Z této dokumentace budou 
dále zpracovávány jednotlivé dokumentace pro stavební řízení, které 
budou předmětem žádostí o dotaci ze státního rozpočtu, z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci jednotlivých akcí v následují-
cích letech. S jednotlivými návrhy budeme seznamovat občany jednot-
livých bytových domů, kteří se svými připomínkami budou moci podílet 
na zpracování projektové dokumentace. Projednávání bude zahájeno 
nejdříve po letních prázdninách a informace o termínech projednávání 
jednotlivých lokalit budou zveřejněny ve Zpravodaji Městského obvo-
du Pardubice III, na internetových stránkách Úřadu městského obvodu 
Pardubice III, popř. vyvěšeny na vchodových dveřích domů, kterých se 
regenerace bezprostředně dotýká. S již zpracovanými dokumentacemi 
se lze seznámit na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu měst-
ského obvodu Pardubice III.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP
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❑ PromenáDní koncerty  
na Dubině

Městský obvod Pardubice III a humanitní komise rady městského obvo-
du srdečně zvou občany na novou akci pro naše občany, a to prome-
nádní koncerty, z nichž první se uskutečnil ve čtvrtek 26. 5. 2011 a další 
se bude konat 30. 6. 2011 v centru sídliště Dubina od 16.30 hod do  
18 hod. Na prvním koncertu vystoupil orchestr Živaňanka a na druhém 
koncertu vystoupí Pernštejnka. V průběhu koncertů předvedou svoje 
umění mažoretky Berušky. Je zajištěno i občerstvení pro posluchače.  
Koncerty se konají pro občany, přijďte si proto poslechnout hudbu 
a popovídat si se svými přáteli a známými. Doufejme, že počasí se opět 
vydaří.

                                   Ing. Jaroslav Cihlo
 místostarosta MO

a n k e t a
Přeji si zachovat pracoviště  

stavebního úřadu  
na městském obvodě?

                        ANO            NE

Označte křížkem odpověď a vystřižený anketní lístek  
vhoďte do schránky Úřadu MO Pardubice III,  

nebo odevzdejte na podatelně do 30. září 2011.
Za Vaši odpověď děkujeme.

❑ ❑







inFormace o DoDržování obecně ZávaZné vyhláŠky  
č. 1/2008 obce SPoJil

měStSký obvoD PoDPoruJe 
kulturu, SPort, mláDež  
a volný čaS

PřeDPlatné Do výchoDočeS-
kého DivaDla ParDubice  
na SeZónu 2011/2012

❑

❑ ❑

Obecní úřad Spojil požádal Úřad městského obvodu Pardubice III 
o zveřejnění informací týkajících se Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 
obce Spojil, ve které jsou stanovena pravidla pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství v katastrálním území Spojil a zároveň jsou zde uve-
deny lokality pro volné pobíhání psů. Pro tento účel se vymezují pro-
story na p.p.č. 568/1 v kat. území Spojil, a to vpravo od cesty spojující 
Dubinu a Spojil na p.p.č. 568/1 a 567 v kat. území Spojil. Pro informaci 
uvádíme, že pozemek p.č. 568/1, v kat. území Spojil spojuje Dubinu 
za bytovým domem čp. 726 – 728 s obcí Spojil. Pozemek p.č. 567, v kat. 
území Spojil se nachází na hranici katastrů Studánka a Spojil v šířce cca 
4 m začíná za bytovým domem čp. 749 v ulici Dubové návrší a končí 

za rodinným domem čp. 1059 v ulici V Zátiší. Ve vyhlášce je mimo jiné 
uvedeno, že na veřejných prostranstvích v obci Spojil je možný pohyb 
psů pouze na vodítku a pod dohledem. Pohyb větších plemen (např. 
dobrman, rotwailer, pitbul, doga apod.) je možný pouze na vodítku, 
s košíkem a pod dohledem. Na částech veřejných prostranství v obci 
Spojil, na nichž jsou parkové úpravy označeny tabulkou, je pohyb psů 
zcela vyloučen. V případě, že majitel nebo ten, kdo má psa ve své péči, 
z veřejného prostranství neodstraní psí exkrementy, může jej strážník 
městské policie na místě pokutovat dle § 47, odst. 1, písm. d) zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Městský obvod podporuje kulturní a společenské dění ve svém obvodu 

i prostřednictvím poskytování dotací z prostředků Městského obvodu 

Pardubice III na konkrétní akce dle zásad humanitní komise pro posky-

tování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času. V letoš-

ním roce byla rozdělena částka v celkové výši 197 tisíc Kč. Z velké části 

jde o akce pro děti pořádané mateřskými a základními školami, které 

jsou již tradičně tímto způsobem podporovány. Podporováni jsou také 

talentovaní žáci základních škol, kteří obdrželi na konci školního roku 

jako odměnu dárkovou poukázku. Stejně tak se nezapomíná ani na se-

niory a jejich činnost. Všechny dotace byly řádně schváleny Radou MO 

Pardubice III a jsou již vyplaceny.

Poskytnuté dotace v roce 2011 

a) tradiční sportovní akce na území MO III 17 000,00 Kč

b) akce předškolních zařízení 23 000,00 Kč

c) akce základních škol 33 000,00 Kč

d) spolková činnost seniorů 3 000,00 Kč

e) akce společenského charakteru ostatních subjektů 35 000,00 Kč

f )  pořízení drobných zařízení a vybavení pro  
sportovní a herní činnost 76 000,00 Kč

h)  podpora informačních technologií na školách  
pro širokou veřejnost MO III 0,00 Kč

i) podpora talentovaných žáků ZŠ 10 000,00 Kč

Ing. Irena Štěpánková

tajemník humanitní komise

Východočeské divadlo na počátku května zahájilo prodej ABONENT-
NÍCH VSTUPENEK NA NOVOU DIVADELNÍ SEZÓNU 2011/2012, 
které svým majitelům přináší opět jisté výhody a slevy. Jedná se o pre-
miérové předplatné P1 a P2, předplatné na veřejné generálky VG 
a juniorské abonentky J, L, S, Z, K, M, N, R. Stávajícím abonentům 
divadlo jejich místa rezervuje do pátku 17. června, po tomto ter-
mínu budou neobnovené abonentky prodávány novým zájem-
cům! Juniorským abonentům místa rezervujeme do pátku 16. září.

Koupí předplatného divák získá své oblíbené místo v hledišti divadla 
a má zaručenu pravidelnou návštěvu představení bez čekání na vstu-
penky v dlouhých frontách v předprodeji. Pokud předplatitelé nebu-
dou moci navštívit představení v termínu určeném pro jejich skupinu, 
mohou zhlédnout představení v náhradním termínu. Tím mají jistotu, 
že uvidí všechny inscenace nastudované Východočeským divadlem. 
Další z mnoha výhod abonmá je i zasílání programu a informací o dění 
ve VČD formou měsíčního Divadelního zpravodaje. 

VČD vám kromě sezónního předplatného nabízí i oblíbené KUPÓNO-
VÉ PŘEDPLATNÉ. Jde o zvláštní formu předplatného, která umožňuje 
získat vstupenky se zajímavou slevou a zároveň dává divákům volnost 
při výběru titulu a dne představení podle vlastního zájmu. Zakoupením 
bloku obsahujícího osm kupónů vzniká možnost navštívit osm před-
stavení Východočeského divadla, stačí pouze v předprodeji vyměnit 
kupón za platnou vstupenku na vámi vybrané představení (nevztahuje 
se na premiéry, zadaná představení, představení na venkovních scé-
nách a představení hostujících souborů). 

VČD pamatuje i na své nejmenší diváky, pro které opět připravilo PO-
HÁDKOVÉ PŘEDPLATNÉ, které v příští sezóně nabídne čtyři nové 
pohádky – pohádku na motivy televizního filmu Saxana – Dívka 
na koštěti mosteckého Divadla rozmanitostí, muzikálovou pohádku 
Popelka Těšínského divadla, pohádkový příběh v podání herců br-
něnského Divadla Radost Pepek námořník aneb Smyšlená historie 
s téměř pravdivými fakty a známou pohádku Václava Čtvrtka Kře-
mílek a Vochomůrka pražského Divadla ANFAS. Hracími dny pro tuto 
předplatitelskou skupinu jsou pondělí od 17.00 hodin a neděle od 15.00 
hodin.

Více informací získáte v předprodeji divadla, na tel. č. 466 616 432  
či na www.vcd.cz

Radek Smetana
tiskový mluvčí Východočeského divadla
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❑ Stavební Zákon Jako návoD (7)

Provádění staveb 

Provádění staveb je upraveno § 160 zák.183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu(stavební zákon) v platném znění (dále jen „sta-
vební zákon“).
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel 
(osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako 
předmětu své činnosti podle zákona o živnostenském podnikání), který 
při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyve-
doucím. Tedy obchodní firma s předmětem podnikání v obchodním 
rejstříku např: provádění bytových a občanských staveb; provádění 
staveb včetně jejich změn a udržovacích prací; provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování; atd…
Stavební podnikatel je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k je-
jichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen oso-
by, které jsou držiteli takového oprávnění, tj. osoby s autorizací nebo 
s oprávněním dle zákona o zeměměřictví.
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnu-
tím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností 
k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplý-
vajících ze zvláštních právních předpisů.
Stavební zákon taxativně uvádí pouhé 2 kategorie staveb, které, může 
stavebník provádět sám pro sebe svépomocí. Současně stanoví, že jde-
li o stavbu pro bydlení, nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, 
je stavebník vždy povinen zajistit odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím. U ostatních staveb, které lze provádět svépomocí, je 
stavebník povinen zajistit stavební dozor, není-li pro takovou činnost 
sám odborně způsobilý. Z uvedeného je zřejmé, že neexistují staveb-
ní činnosti, které by nevyžadovaly odborné vedení provádění 
stavby stavbyvedoucím, nebo stavební dozor. 
Stavebním dozorem se rozumí odborný dozor nad prováděním stavby 
svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání staveb-
ního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního 
směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.
Stavbyvedoucí je osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádě-
ní stavby a má pro tuto činnost tzv. „autorizaci“, tedy oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě, ve znění pozdějších předpisů. (Seznam autorizovaných osob lze 
získat na webových stránkách České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě www.ckait.cz).

Svépomocí za shora uvedené podmínky tedy může stavebník 
sám pro sebe provádět pouze:

a)   stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené 
v § 103 stavebního zákona, tedy takové, které nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. (Aby ne-
došlo k omylu, podotýkám, že většina uvedených staveb vyžaduje 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas). Jedná se například o:

 stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plo-•	
chy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové 
místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zví-
řat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů
 stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavě-•	
né ploše do 16 m² a do 5 m výšky
 zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m² •	
zastavěné plochy a do 5 m výšky
 vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy•	
přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m•	
bazény do 40 m² zastavěné plochy•	
ploty•	
 udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit •	
zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, život-
ní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce 
na stavbě, která je kulturní památkou
 výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro •	
ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami 
nebo k ustájení zvířat
 stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí •	
stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, ne-
vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí  a jejich provedení 
nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost

b)   stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené 
v § 104 stavebního zákona, tedy takové, které vyžadují ohlá-
šení stavebnímu úřadu, např.:

 stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m² zastavěné plochy, •	
s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma 
nadzemními podlažími a podkrovím
 stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nad-•	
zemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

Stavební zákon stanoví povinnosti stavbyvedoucího i povinnosti osoby 
vykonávající stavební dozor. Současně specifikuje sankce, kterými mo-
hou být tyto osoby postihovány v případě, že povinnosti stanovené sta-
vebním zákonem neplní. Jejich úloha při realizaci stavby tedy rozhodně 
není jen „formalitou“.

Lenka Hubertová, stavební úřad ÚMO Pardubice III

SPlní Slíbené?❑
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Nepochybně dobrým počinem naší dubinské radnice je opakova-
né vyhlášení soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu lodžie, bal-
konu, okna či předzahrádky panelového domu na našem sídlišti.
Na Dubině jsou však také místa nebo stavby, které by mohly mít 
úspěch při eventuelním vyhlášení soutěže o největší neuprave-
nost, nepěkný vzhled či podobné vlastnosti.
Jednou takovou stavbou je výměník tepla, který patří Elektrárně 
Opatovice. Výměník je v sousedství domu č. 821. 
Před sedmi či osmi měsíci se vedení Elektrárny Opatovice písemně 
vyjádřilo na připomínku o nepěkném vzhledu výměníku. Ve zprá-
vě vedení podniku se praví, že: „současný stav vnějšího vzhledu 
výměníku bude upraven v dohledné době.“
Zatím se tak nestalo. Možná na to v Opatovické elektrárně zapo-
mněli.

Karel Bláha

K tomuto příspěvku musíme připojit určité vysvětlení, jako vždy není 
všechno tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. 
Předně zmíněný výměník není celý ve vlastnictví Elektráren Opatovice. 
Levá část a středová část výměníku blíže k čp. 821 je ve vlastnictví fyzic-
kých osob a pouze pravá část výměníku blíže k čp. 833 je ve vlastnictví 
Elektráren Opatovice, a.s. I starosta městského obvodu již ve věci údržby 
výměníku s touto organizací jednal, i nám přislíbili nápravu, jakmile zbu-
dou finanční prostředky. Zatím se tak nestalo. Problém je, jako téměř 
vždy, v nedostatečné právní úpravě. 
Je známo, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona 
a v jeho mezích. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) v § 154 odst. 1 písm. a) stanoví, že vlastník 
stavby je povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence. Údrž-
bou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý staveb-
ní stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se 
prodloužila její uživatelnost. Z uvedeného vyplývá, že nelze zasahovat 
do vlastnických práv vlastníků nemovitostí požadavky na upravenost 
a pěkný vzhled stavby. 
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kc ParDubice – kulturní Dům Dubina

nabíDka kurZů Pro DoSPělé 
2011/2012

nabíDka kurZů Pro Děti  
a mláDež 2011/2012
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Pohybové kurzy:
 Rehabilitační cvičení v dopoledních i odpoledních hodinách    �
– zdravotní cviky zaměřené k odstranění svalové nerovnováhy
 Kondiční zdravotní cvičení –  kombinované cvičení obsahující kala- �
netiku, strečink, zdravotní cviky, relaxační a dechová cvičení …
 JÓGA – nabízí  zlepšení tělesné i psychické kondice, postupné  �
zvládnutí stresu, napětí i únavy
 ZUMBA – nabízí relaxaci, uvolnění a pohyb v latinsko-americkém  �
rytmu…

Vzdělávací a zájmové kurzy:
 Jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé – angličtina, němčina,  �
ruština, španělština
 Angličtina pro maminky na mateřské dovolené s hlídáním dětí   �
– pro začátečníky i pokročilé
Šití – pro úplné začátečnice i pokročilé �
Keramika �

Volnočasové aktivity RC Dubinek  (tel.: 466 265 461, 776 786 909)
Pojďte k nám …
cvičit, tvořit, zpívat a hrát si, shlédnout pohádky, pobavit se na dětských 
karnevalech poučit se při besedách se zajímavými hosty, popovídat si 
s ostatními rodiči

Co na Vás čeká?
vybavená herna mnoha hračkami, zkušení lektoři, mnoho aktivit v her-
ně i mimo, možnost podělit se o své zkušenosti a získat spoustu rad 
a novinek od ostatních rodičů možnost využití PC s internetem zdarma

Co nabízíme navíc
pronájem herny na oslavu narozenin, zajišťujeme hlídání dětí v našich 
prostorách (nutné objednat 2 dny dopředu)

Pohybové kurzy:
Pohybová výchova pro předškolní děti od 3 – 7 let �
 Cvičení rodičů s dětmi – pro děti od 14 měsíců do 3 let. Cvičení  �
probíhá formou her, písniček, říkadel, s využitím cvičebního náčiní 
(balóny, obruče, kroužky, švihadla, molitany, lavičky, bedny)
 Taneční průprava –  pro děvčata ve věku od 6 do 10 let se zájmem  �
o tanec
 Taneční přípravka ARCO – pro zájemce od 5 let, prvky gymnastiky,  �
akrobacie, muzikálové, moderní a výrazové tance pro děti a mládež
Taneční přípravka BARBAŘI pro děti od 12 let �
Los Barbaros – street dance �
Taneční přípravka Funky Shakers �
Taneční přípravka T-Bass �

Hudební a vzdělávací kurzy pro začátečníky i pokročilé:
Kytara, flétna, klavír, kroužek bubnování �
Keramika  �
 Šikovné ručičky od 7 let, výuka rozličných výtvarných technik a ruč- �
ních prací
 Anglický jazyk pro děti:  a) školního věku   b) předškolního věku    �
– vyučují odborní lektoři, forma výuky formou her  

NOVĚ:
 Kroužek bubnování – „Každý si hledá svůj rytmus“ – výuka hry na  �
djembe, conga, bonga a další rytmické nástroje – pro děti 8 – 12 
a 13 – 18 let
 Loutkoherecko-dramatický kroužek – dramatický kroužek, ve kte- �
rém se prolíná klasické divadlo s loutkoherectvím, v letošním roce 
je činnost zaměřena na muzikál – pro zájemce od 13 let

❑

Studánecké posvícení
pořádá

Městský obvod Pardubice III 
ve spolupráci

s Kulturním centrem Pardubice

bohatý program |
soutěže, pohádky |
taneční vystoupení |
projížďky na koních |
atrakce pro děti zdarma |
posvícenské hodování, stánky |

 pro dobrou náladu hraje   |
skupina Akcent 

Chrudim

neděle 28. 8. 2011 od 14 hodin

Rada městského obvodu Pardubice III vyhlašuje soutěž

„O NEJKRÁSNĚJŠÍ  
KVĚTINOVOU VÝZDOBU“

Po loňském druhém úspěšném ročníku soutěže o nejlépe vyzdobené okno, 
balkon či předzahrádku Rada městského obvodu Pardubice III vyhlašuje další 

– třetí ročník.

Výherci se mohou těšit, stejně jako v loňském roce, na poukazy  
na odběr zboží ve vybraném zahradnictví v našem obvodu.

Soutěž je vyhlášena v jedné společné kategorii:
nejlépe vyzdobené okno, balkon, lodžie, předzahrádka

Zahájení soutěže a možnost zasílání přihlášek: 1. květen 2011 q
Ukončení přijímání přihlášek: 16. září 2011 q
Uzavření soutěže a vyhlášení výsledků: do 30. října 2011 q

Možnost přihlášení se do soutěže:
 elektronicky na adrese: posta@umo3.mmp.cz 

zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data pořízení fotografie (jako 
předmět e-mailu prosím uvádějte Soutěž);  

dodržte prosím maximální velikost přílohy jednoho e-mailu 2MB

 osobním předáním fotografií s uvedením adresy a data pořízení  
na podatelně Úřadu městského obvodu Pardubice III Dubina,  
Jana Zajíce 983, Pardubice v obálce označené slovem Soutěž

 zasláním fotografií poštou s uvedením adresy a daty pořízení  
fotografií na adresu

(obálku prosím označte slovem Soutěž):
Úřad městského obvodu Pardubice III, k rukám Ing. Štěpánkové

Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

Vyhodnocení:
komisí složenou ze zástupců humanitní komise a rady městského obvodu, fotografie  

s vítěznou květinovou výzdobou budou umístěny na panelech v KD Dubina, kde je budou 
mít možnost zhlédnout občané obvodu.  Výsledky soutěže budou zveřejněny na interneto-

vých stránkách obvodu a ve zpravodaji obvodu.

Ceny:
1. místo – poukaz na odběr zboží ve vybraném zahradnictví v hodnotě 3 000,- Kč
2. místo – poukaz na odběr zboží ve vybraném zahradnictví v hodnotě 2 000,- Kč
3. místo – poukaz na odběr zboží ve vybraném zahradnictví v hodnotě 1 000,- Kč.
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Na každý prázdninový týden jsou připraveny oblíbené společenské 
hry a skládačky.

Společného trávení volného času v knihovně o prázdninách 
se mohou zúčastnit nejen zaregistrovaní hráči, ale i děti, kte-
ré dosud pravidelně knihovnu nenavštěvují.

Puzzliáda
(1. 7. – 8. 7. 2011)             
Soutěž bude rozdělena do 3. kategorií podle věku hráčů. 
Bystrost, fantazie a rychlost rozhodnou o vítězi. 

Kdo se stane herním mistrem v Abalone?
(11. 7. – 15. 7. 2011)
Kdo vytlačí jako první 6 soupeřových kuliček ze šestihranného her-
ního pole?

Žabák Kvak pro nejmenší hráče 
(18. 7. – 22. 7. 2011)
Žabky musí být rychlé jako blesk. Kdo nachytá nejvíce much?

Cink! Cink! Junior
( 25. 7. – 29. 7. 2011)
Pokaždé, když uvidíš dva stejné symboly, musíš zacinkat!

Ubongo
(1. 8. – 5. 8. 2011)
Všichni hráči se pokoušejí poskládat barevné dílky do své karty 
Ubongo.

Hexeto – kombinuj a skládej! 
(8. 8. – 12. 8. 2011)
Najdeš rychle správný hex? Zkuste sestavit dokonalý obrazec                          
ze šestiúhelníků (hexů) a poměřte vaši rychlost se soupeřem.

Blokus
(15. 8. – 19. 8. 2011)
Každý hráč položí jeden svůj kámen na jedno ze dvou startovních 
polí. Vítězem je hráč, kterému se podařilo přiložit na herní plán nej-
více kamenů.

Ramses II.
(22. 8. – 26. 8. 2011)
Hledat, posunovat, nacházet cesty! Posunujte pyramidy, zapamatuj-
te si cesty a najděte poklady.

❑ PřiStavování velkoobJemo-
vých konteJnerů

Velkoobjemové kontejnery se staly nedílnou součástí systému likvida-
ce komunálních odpadů města Pardubice. Bohužel však tak nedílnou, 
že je občané v mnoha případech značně zneužívají. Náklady na přista-
vování a svoz těchto kontejnerů jsou hrazeny z rozpočtu jednotlivých 
městských obvodů, na jejichž území jsou přistavovány. Velkoobjemové 
kontejnery (dále jen VOK) jsou určeny pouze občanům jako doplňková 
služba. 
Do těchto kontejnerů lze ukládat odpad, který se do popelnice nedá 
uložit a který zároveň není odpadem nebezpečným nebo druhotnou 
surovinou. 
Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří: veškerý objemný ko-
munální odpad, který se nevejde do popelnic (starý nábytek, koberce 
a linolea, matrace, staré hadry a oblečení), umyvadla a WC mísy.  
Do kontejneru na velkoobjemový odpad nepatří: lednice, televizory 
a počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie a jiné nebezpečné 
odpady (a obaly od nich – např. plechovky od barev, lahve od ředidel 
atd.), větve, zeleň, stavební suť, pneumatiky, eternit, lepenka, veškeré 
staré vyřazené elektrozařízení běžně používané v domácnostech – tj. 
fény, rychlovarné konvice, vysavače, mikrovlnné trouby. 
Veškerý druh odpadu, který nelze uložit do přistavených VOK, 
mohou a mají občané likvidovat na separačních dvorech. 
Společnost Služby města Pardubic a.s. dle uzavřené smlouvy o dílo 
zajišťuje pro Městský obvod Pardubice III na jeho území přistavování 
velkoobjemových kontejnerů, včetně likvidace komunálního odpadu 
z nich. V rozpočtu pro rok 2011 byla schválená částka na přistavování 
velkoobjemových kontejnerů 855 000,- Kč.
V roce 2010 bylo na 12 stanovištích přistaveno 194 VOK. Oproti roku 
2010 došlo k snížení počtu přistavení v roce 2011, neboť v roce 2010 
měl Městský obvod Pardubice III nejvyšší počet přistavení kontejne-
rů – 194 oproti jiným obvodům, např. MO II měl 85 přistavení, MO IV  
64 přistavení, MO V 142 přistavení, MO VI 57 přistavení. MO I měl 186 
přistavení.
Náklady v roce 2010 na přistavení VOK na území MO Pardubice III byly 
792 797,- Kč, např. v dubnu 2010 byly náklady na VOK 102 757,- Kč, v září 
107 132,- Kč, v říjnu 105 780,- Kč.  
Oproti roku 2010 bylo nutné provést úsporná opatření (viz schválený 
rozpočet pro rok 2011), proto bylo pro rok 2011 navrženo a schvále-
no, že na 11 stanovištích bude přistaveno celkem 136 VOK, i tak tento 
počet patří k největším ze všech městských obvodů. Zrušili jsme dvojí 
přistavení každých 14 dní, neboť každý občan města má možnost uložit 
odpad na jakýkoliv separační dvůr, kde dochází k jeho třídění a násled-
nému správnému a ekologickému způsobu likvidace. Odpad ze zeleně, 
listí, větve, dřevní odpad je ukládán na kompostárnu v Dražkovicích, 
která patří Statutárnímu městu Pardubice. Pokud je odpad ze zahrad 
„naházen“ společně s ostatním odpadem do VOK, odváží se tento od-
pad na skládku do Chvaletic a není již tříděn.
Občané, resp. jednotlivci územní části Slovany a Studánka požadovali 
zvýšit počet přistavení tak, aby VOK byl přistaven každý týden po dobu 
3 měsíců na jaře (březen, duben, květen) a 3 měsíců na podzim (září, 
říjen, listopad), z důvodu, že mají mnoho odpadu ze zahrad. S argu-
mentem, že tento odpad do VOK nepatří, se nechtěli smířit. Po několi-
ka jednáních nakonec Rada Městského obvodu Pardubice III rozhodla 
výjimečně o zvýšení počtu přistavení velkoobjemových kontejnerů 
v měsících září a říjen 2011 na stanovišti Dubina – u lesa v týdnech 36, 
38, 40 a 42 a na stanovišti Skrbkova – Lesní v týdnech 35, 27, 39, 41. 
I tak nás tato aktivita bude stát 50 tis. Kč navíc, za které by bylo možné 
pořídit něco jiného. Ostatní přistavování velkoobjemových kontejnerů 
se nemění. V připojené tabulce naleznete aktuální přehled přistavování 
VOK do konce roku.
Na závěr žádost – zvykněte si prosím na třídění odpadu nejen v do-
mácnostech, ale i do VOK se shora uvedeným vymezením. Nemůžeme 
přistoupit na to, že do kontejnerů někteří občané ukládají odpad, který 
tam nepatří a nelze ho pak ekologicky likvidovat. 

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a ŽP
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Služby města Pardubic provozují ve spolupráci s Magistrátem města Pardu-
bic celkem osm separačních dvorů. Jsou to městem určená místa, která spl-
ňují všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování 
a shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu. Občan města 
zde může za níže uvedených podmínek odložit zcela zdarma následující 
druhy odpadů: objemný odpad, stavební suť, separované složky komunál-
ního odpadu (tj. papír, plasty, sklo), kompostovatelný odpad (větve, zeleň), 
pneumatiky, lepenku, eternit, ale i vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpeč-
né odpady. Ukládání komunálního odpadu na separačních dvorech podlé-
há pravidlům provozního řádu pro separační dvory.
Protože je provoz separačních dvorů hrazen z rozpočtu města, mohou slu-
žeb separačních dvorů využívat pouze občané s trvalým bydlištěm ve měs-
tě Pardubice. Zdarma zde mohou občané odevzdat pouze omezené množ-
ství odpadů. Toto limitní množství je stanoveno na 200 kg objemného 
odpadu (starý nábytek, podlahové krytiny,..) na osobu a týden, pro stavební 
suť je touto hranicí 300  kg na osobu a měsíc. Pro eternit a lepenku platí 
omezení 200  kg na číslo popisné a rok, a také nutnost uložit tento druh od-
padu pouze na separačním dvoře v Dražkovicích. Na každém separačním 
dvoře je vedena evidence takto převzatých odpadů.
Separační dvory neslouží k ukládání odpadů vzniklých podnikatelskou 
činností. Tento druh odpadů je přijímám od podnikatelských subjektů 
na předkládací stanici v Dražkovicích, a to za poplatek.  
V loňském roce odevzdali občané na dvory téměř 8200 tun všech druhů 
odpadů, což bylo o 200 t více než v roce 2009. Z tohoto je patrný nárůst 
přebíraných odpadů a snaha občanů města likvidovat odpady zákonným 
způsobem dle daných pravidel. 

Rádi bychom upozornili na možnost bezplatného uložení nebezpečných 
odpadů na všech sedmi separačních dvorech (mimo separačního dvora 
v Lonkově ulici). Tyto odpady zahrnují např. barvy, obaly od barev, oleje, 
stará léčiva, pesticidy, kyseliny, rozpouštědla, tonery z tiskáren atd. Pomá-
hejte chránit životní prostředí a nedávejte tyto odpady do popelnic, kam 
patří pouze komunální odpad.
Všechny separační dvory složí jako místo zpětného odběru elektrozařízení 
(lednice, televize, malé domácí spotřebiče), a to jak pro občana, tak i pro fir-
my. Podmínkou bezplatného  převzetí elektrozařízení je jeho kompletnost, 
nelze zdarma odevzdat částečně rozebraný elektrospotřebič. V loňském 
roce bylo ve městě Pardubice uloženo na dvorech téměř 306 tun elektro-
spotřebičů z domácností.
Separace domácího odpadu společně s využíváním služeb separačních 
dvorů je krok správným směrem každého občana k utváření zdravého 
životního prostředí ve městě. Děkujeme všem, kterým není životní pro-
středí ve městě lhostejné a služeb dvorů již využívají. Zároveň apelujeme 
na všechny občany, aby využívali služeb dvorů v maximální možné míře 
a svým počínám pomohli např. zamezit vzniku černých skládek, kterých 
bylo loni na území města likvidováno téměř 35 tun.
Pro ty, kteří nemají možnost odvézt odpad na dvory, nabízejí SmP 
– Odpady a. s. občanům službu dopravy objemného odpadu na separační 
dvory. Ukládání se řídí výše uvedenými pravidly a služba dopravy je zpoplat-
něna dle platného ceníku. Bližší informace o službě Vám v případě Vašeho 
zájmu budou poskytnuty na telefonním čísle 777 612 403.
Bližší informace o provoze separačních dvorů Vám rádi poskytneme 
na adrese: Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
tel. 466 260 832-33 nebo na mobilních telefonních číslech 777 612 403 
nebo 733 611 854. Potřebné informace lze nalézt i na webových stán-
kách společnosti www.smp-pce.cz a pracovníky lze kontaktovat na  
e-mailové adrese: odpady@smp-pce.cz

DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SEPARAČNÍCH DVORECH:

ODPAD Příjem SD:

papír, sklo, plasty (včt. tetrapakových obalů), kovy všechny SD

stavební suť, keramika všechny SD
velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, 
matrace…) všechny SD

vyřazená elektronika (ledničky, televizory, PC…) všechny SD

pneumatiky (osobní, bez disků) všechny SD

zářivky všechny SD

autobaterie, monočlánky 
zeleň, větve

Dražkovice, Hůrka, 
Nemošice, Pardu-
bičky, Rosice n/L, 
Ohrazenice, Svítkov

nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, pes-
ticidy, barvy, lepidla, pryskyřice, oleje, ředidla, 
olej. filtry, léky…)

Dražkovice, Hůrka, 
Nemošice, Pardu-
bičky, Rosice n/L, 
Ohrazenice, Svítkov

eternit (přijímaný pouze zabalený!) Dražkovice 

lepenka Dražkovice 

Umístění  
separačních dvorů

Provozní doba

den od do

Dražkovice, areál překla-
diště odpadu

po, út, čt, pá
st

6.30
6.30

15.00
17.00

Hůrka, areál SmP a. s.
út, čt

so
13.00
8.00

17.00
12.00

Nemošice, ul. Ostřešanská
út, st, čt

so
13.00
8.00

17.00
12.00

Pardubičky, ul. Průmyslová
út, čt

so
12.00
8.00

17.00
12.00

Rosice nad Labem,  
ul. J. K. Tyla

po, st
so

13.00
8.00

17.00
12.00

Ohrazenice, ul. Pohrá-
novská

po, st
so

13.00
8.00

17.00
12.00

Svítkov, za areálem 
Plynostavu

po, st, pá
so

13.00
8.00

17.00
12.00

Polabiny, Lonkova ul. – 
mezi výměníky

po, so
út, čt

8.00
13.00

12.00
17.00

Stanoviště Den
přistavení Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště Pondělí 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 
51

Dubina – u lesa Úterý 25; 27; 29; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 42; 43; 45; 47; 49; 51

Dubina – Erno Košťála Úterý 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

Luční – hřiště Středa 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 
43; 45; 47; 49; 51

Luční – stadion Pondělí 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 
42; 44; 46; 48; 50

Skrbkova – Lesní Úterý 24; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 44; 46; 48; 50

Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 25; 36; 47

Dašická 1755 – 1769  
vnitroblok Čtvrtek 26; 38; 47

L. Matury 856 Středa 33; 41

Na Drážce u č.p. 1564 Čtvrtek 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova Středa 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude kontejner přive-
zen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nejdříve 
ve 13 hodin.

Na území MO III je v nynější době určeno 11 vhodných stanovišť  k přistavení 
VOK. Celkem se ročně jedná o 144 jednotlivých přistavení kontejnerů AVIA 
nebo LIAZ v určených týdnech a různých pracovních dnech.

❑ PřiStavování velkoobJemo-
vých konteJnerů



Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,
stromy se začínají pomalu barvit 
do krásných podzimních barev, 
jasné znamení, že léto již předalo 
svoji pomyslnou vládu podzimu 
nejen astrologicky. I když počasí 
tomu dlouho nenapovídalo. Oproti 
loňskému roku nás konec prázdnin 
a začátek školního roku překvapil 
krásným, teplým, vpravdě letním 
počasím, i na tropické teploty do-
šlo. Ale doba letních radovánek je 
již nenávratně pryč a my již myslí-
me zase na úkoly, které nás čekají.

Největší a nejvýznamnější stavbou v tomto roce pro naše občany je 
již zahájená stavba „Regenerace panelového sídliště Dubina – lo-
kalita 5B“. Pod tímto názvem se skrývá rekonstrukce ploch parkovišť, 
chodníků a odpočinkových zón severně od bytových domů čp. 959, 
960 a 961 v ulici Jana Zajíce. Akce za více než 7 mil. Kč je financována 
městským obvodem s použitím 4 mil. dotace z podprogramu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR „Podpora regenerace panelových sídlišť“. 

Další zahájenou stavbou je „Rozšíření parkoviště v ulici Na Dráž-
ce“, od křižovatky ulic Bezdíčkova a Na Drážce po křižovatku ulic Studá-
necká a Na Drážce, která je rovněž financovaná z vlastních prostředků. 
Stavba řeší rekonstrukci stávajících a vybudování nových parkovacích 
míst, vybudování zpomalovacího prahu, přeložku veřejného osvětlení 
a úpravu zeleně. 

Tyto dvě akce vyčerpají podstatnou část našich finančních prostřed-
ků, i když máme pro vás jedno, doufám, že příjemné překvapení - při-
pravujeme výběrové řízení na vybudování „Fit parku pro všechny“ 
v centrálním parku sídliště Dubina, podél oplocení hřiště ZŠ Dubina. 
Ještě v tomto roce zde bude osazeno 11 ks venkovních cvičebních sto-
jů pro všechny věkové kategorie s umístěním na měkčeném povrchu. 
V tomto rozsahu bude takové hřiště, resp. fit park první v Pardubicích. 
Přínosné na něm je to, že může zabavit zejména mladistvé i dospěláky, 
ba i seniory. 

O kousek dál, na „pohádkové cestě“ budou také ještě v tomto roce do-
plněny dvě dřevěné sochy (krtek a kočka) náhradou za ty, kterými ja-
kýsi poberta vylepšil zřejmě svoji vlastní zahradu. Při ukotvení nových 
soch do země si tedy dáme záležet.  

Musím upřesnit informace podané vám v minulém vydání Zpravoda-
je, týkající se opravy chodníků, včetně rekonstrukce veřejného 
osvětlení, v části Studánka a Slovany, konkrétně v ulicích Spo-
jilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami. 
V projektové dokumentaci byly bohužel nedostatky, a proto byla pře-
pracovaná tak, aby opravy chodníků a veřejného osvětlení skutečně 
mohly probíhat po etapách, z kapacitních i finančních důvodů. Nyní 
probíhá stavební řízení na opravy chodníků a na rekonstrukci veřej-
ného osvětlení pouze na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice. Stavba bude místo plánovaného podzimu 2011 připravena 
k realizaci na jaře 2012.

Z dalších připravovaných akcí bych rád zmínil prodloužení veřejné-
ho osvětlení Na Drážce, konkrétně u chodníku podél dětského hřiš-
tě Zelená brána směrem přístupu k zastávce MHD č. 1, a to ve spolu-

práci se Službami města Pardubic, ale také záměr, na základě podnětů  
občanů, zatím ve fázi projektové dokumentace, na vybudování no-
vého chodníku v ulici Luční, který by se napojil na stávající chod-
ník v ulici Věry Junkové a dále vybudování nového chodníku v ulici 
U Školy, který by se napojil na stávající chodník v ulici Rumunská. Jed-
ná se o velmi frekventované místo, zejména v ranních a odpoledních 
hodinách, kdy rodiče vozí a odváží své děti ze školy a ostatní chodci 
se musí pohybovat mezi vozidly na úzké komunikaci, kde jsou ještě 
zaparkovaná další vozidla. Nové chodníky budou umístěny na úkor 
stávajících travnatých ploch, po kterých se nyní chodí a určitě vyřeší 
problematickou situaci v těchto místech.

Mám také radost z toho, že naše tržnice na Dubině dostane novou 
„fazonu“. Zdejší prostor bude osazen sedmi zastřešenými stánky 
pro kulturnější a organizovanější prodej trhovců nejen přes týden, 
ale i o Farmářských sobotách. Podobné stánky jsou k vidění na trž-
ních místech na Dukle. Pokud se stánky osvědčí, budeme je instalovat 
i na tržnici Na Drážce.

Nejen těmito akcemi v současné době žije náš městský obvod. Samo-
zřejmě myslíme i na blízkou i vzdálenější budoucnost a připravujeme 
podklady pro další etapy rekonstrukcí a regenerací našeho sídliště. Ale 
o tom zase někdy příště. 

Věnujeme pozornost i stížnostem občanů na rušení nočního klidu 
zejména v okolí restauračních zařízení. V pátek 26. 8. 2011 proběhla 
za spolupráce Policie ČR, Městské policie a zástupce oddělení sociálně 
právní ochrany dětí MmP, bezpečnostně-kontrolní akce se zaměřením 
na podávání alkoholu nezletilým a mladistvým a na dodržování veřej-
ného pořádku, která byla uskutečněna na podnět městského obvodu. 
Byly vytipovány objekty restaurací a heren, kde byla tato kontrola pro-
vedena. Šlo zejména o hernu a bar TYPOS na Dubině, hernu a bar Pal-
mička v ul. Jana Zajíce, Bowling Club v ul. Lidmily Malé a hernu Hramat 
na Dašické ulici. Během přesunu k jednotlivým vytipovaným objektům 
se prováděla kontrola i na místech, kde se běžně shromažďuje mlá-
dež (u studáneckého lesa, dětská hřiště). Kupodivu během kontroly 
nebyla učiněna žádná negativní zjištění, pravděpodobně se na tomto 
výsledku projevilo i to, že v centru města probíhal „Pardubický festival 
vína“ a také představení v letním kině, v centru obvodu tak bylo oproti 
normálu méně lidí. Určitě podobně zaměřené akce budeme organi-
zovat i v budoucnu, ale tak, aby se nekryly s velkými akcemi města 
Pardubice. 

Poslední srpnovou neděli se uskutečnilo v našem obvodě tradiční 
Studánecké posvícení, i počasí se vydařilo, a tak jsme si užili spousty 
legrace, hrátek pro děti, vystoupení souborů, kouzelníka, i koníci se zú-
častnili. Rád se s vámi uvidím i na dalších akcích městského obvodu 
připravovaných s Kulturním centrem Dubina nebo základními školami, 
upoutávky na ně můžete najít i v tomto čísle Zpravodaje. Koncem září 
jsme přivítali podzim, těšit se můžete akci Hallowen, aneb duchové 
a strašidla ve Studánce, která se bude konat 4. listopadu.

Nový školní rok již začal, přeji všem dětem a studentům úspěšný vstup 
do nového školního roku a nám ostatním příjemný podzim a žádné 
karamboly

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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❑ PříroDě vraky neSluší

Důležitá  informace  
Ze ZaStuPitelStva mo iii  
20. 6. 2011

PoSkytnutí Dotací 
Z fonDu kultury, SPortu, 
mláDeže a volného čaSu 
v roce 2012

❑ ❑

Vážení spoluobčané,
na jednání zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III (Dubina, Dráž-
ka, Slovany, Židov, Hůrka) pracovníci 
odboru hlavního architekta sezná-
mili přítomné zastupitele (žádný 
občan nepřišel na toto veřejné jed-
nání) s harmonogramem prací na 
pořízení nového územního plá-
nu města Pardubic. Protože se jed-
ná o závažný dokument, chci tímto 
krátkým článkem upozornit všechny 

obyvatele našeho městského obvodu na jednotlivé body harmonogra-
mu použitím informace z vydané textové a grafické informace:

Rok 2011
projednání a schválení zadání•	
výběr zpracovatele•	
zahájení prací na konceptu•	

Rok 2012
dokončení konceptu•	

Rok 2013
veřejné projednání konceptu•	
zpracování a schválení pokynů pro návrh•	
zahájení prací na návrhu•	

Rok 2014
dokončení návrhu•	
veřejné projednání návrhu•	

Rok 2015
vydání územního plánu•	

Územní plán Pardubic je závažný dokument s výhledem na desítky let, 
který může podstatně ovlivnit kvalitu života nás, občanů žijících v Par-
dubicích. Mně se hlavně jedná o řešení dopravní situace ve městě, resp. 
v našem městském obvodu. Léta se sice volá po obchvatu Pardubic, ale 
silně zatížené komunikace v těsné blízkosti bydlení jsou nepřípustné. 
Alespoň pro mne. 

Občanům, kteří si vybudovali nebo koupili svoje bydlení, není možno 
znehodnocovat jejich investici vedením silně frekventovaných komu-
nikací, kde hluk a prach jsou na denním pořádku. V našem městském 
obvodu máme  Dašickou ulici. Je smutné poslouchat, jakému utrpení 
občané jsou vystaveni vlivem projíždějících kamionů. A bydlení v bytě 
za zavřenými okny i v létě kvůli hluku a prachu  z ulice není řešení. Připo-
mínám, že již jednou jsme byly svědky snah, protáhnout obchvat města 
mezi Dubinou a Spojilem.

Obchvat města, o kterém se léta hovoří,  musí být daleko za městem. 
Vzorem může být obchvat města Jihlavy. To samé platí i pro případné 
výrobní celky, pokud by je někdo chtěl umisťovat do blízkosti obytných 
čtvrtí. 

Jinými problémy se dnes nebudu zabývat, pokládám tvorbu nového 
územního plánu  Pardubic za velmi důležitý akt. Lidé, spoluobčané, zají-
mejte se, jak se územní plán připravuje! Účastněte se veřejných projed-
nání územního plánu, máte možnost podávat připomínky!!

                                                                          Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO PCE III

Použitý materiál: Územní plán města Pardubice 2015 str. 6 (odbor hlavního architekta)

I v následujícím roce 2012 bude městský obvod podporovat jednotlivé 
kulturní a sportovní aktivity a akce pořádané na území našeho obvodu 
formou finančního příspěvku na zajištění dané akce. Do konce letoš-
ního roku mohou zájemci podávat žádosti o dotace z fondu kultury, 
sportu, mládeže a volného času poskytované Městským obvodem Par-
dubice III v roce 2012. Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žádost 
pro rok 2012 najdete na našich webových stránkách 

http://www.mesto-pardubice.cz/urad/mestske-obvody/umo_3/
rada/komise-rady/komise-humanitni.html

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Města a obce jsou dnes plná automobilů nejrůznějších značek, technic-
ké kvality a s tím souvisejícího stáří. Čas neúprosně letí a z nového naleš-
těného auta se jednoho dne stane nevzhledná a technicky nezpůsobilá  
hromada plechu a plastů. Nebezpečí číhá i z vytékajících olejů a dalších 
chemikálií, které ničí půdu a prosakují do spodních vod. 
V této chvíli je načase se s tzv. autovrakem (automobil s ukončenou 
životností) rozloučit. Důvodů, proč to udělat je hned několik. Jak již 
bylo řečeno autovrak ničí životní prostředí. Často blokuje již tak málo 
míst pro parkování jiných vozidel a navíc jeho majitel dále platí povin-
né ručení přesto, že s ním za dlouhou dobu neujel ani kilometr. Vrak 
se také velmi často stává předmětem zájmu zlodějů, kteří z něj odcizí 
co mohou. Tomu všemu může majitel vysloužilého nebo nabourané-
ho vozidla zabránit tím, že ho dle současného znění § 16 zákona číslo 
185/2001 Sb. o odpadech  nechá ekologicky zlikvidovat. O co vlastně 
jde? Ekologickou likvidací se rozumí úkon, při němž je vozidlo, které již 
dosloužilo zpracováno tak, aby nevytvářelo zátěž pro životní prostředí 
a kdy se velká část vraků využije k recyklaci, ať se jedná o katalyzátory, 
baterie, barevné kovy, sklo a další. 
K ekologické likvidaci je povinen osobně odevzdat vozidlo jeho posled-
ní vlastník zapsaný v registru vozidel, a to na svoje vlastní náklady. Sběr 
autovraků může ze zákona provádět pouze oprávněná osoba, kterou je 
od roku 2007 také akciová společnost Služby města Pardubic.
Místem odběru autovraků je sídlo společnosti SmP a. s. Hůrka 1803. Ma-
jitel vozidla při odevzdání vozidla odmontuje registrační značky a před-
loží potřebné doklady (velký a malý technický průkaz, občanský průkaz). 
V případě, že předávající osoba není majitelem 
vozidla, předloží neověřenou plnou moc. U firemního vozidla předloží 
předávající navíc kopii výpisu z obchodního rejstříku. 
Na základě kontroly vozidla a předložených dokladů je vystaveno Po-
tvrzení o převzetí autovraku, se kterým je pak možno žádat na magis-
trátu města, odboru dopravy, o vyřazení z registrace vozidel. Vozidlo je 
nutno předávat kompletní včetně všech zásadních částí jako je motor 
a karoserie. 
V současné době mohou majitelé vraků využít jedinečnou nabídku 
ekologické likvidace. Za likvidaci kompletního vozidla, které majitel 
sám do sídla společnosti přiveze mu Služby města Pardubic vyplatí 
600,- Kč. V případě, že tuto možnost majitel nemá, nabízí firma odvoz 
nepojízdného vozidla na sběrné místo v areálu společnosti zdarma. Na-
bídka platí na omezenou dobu. Více na www.smp.cz nebo na telefonu 
777 623 933.
Podle expertů se v současné době na území naší republiky nachází 
přibližně 300 tisíc autovraků. Přáním nás všech je, aby poslední cesta 
vysloužilého auta vedla co nejrychleji na příslušná vrakoviště a nestala 
se ostudou našich měst a obcí. 

Světlana Pozníková, Služby města Pardubic a. s.
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Stále mnoho PoPlatníků 
míStních PoPlatků čeká  
až na výZvu k ZaPlacení 

tržnice na Dubině v novém 
kabátě

JeDnání S raDou Seniorů  

Informace k novému postupu při vymáhání místních poplatků 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálního odpadu (zkráceně místní 
poplatek za TKO) a místní poplatek ze psů na území města Par-
dubic.

Bohužel musíme konstatovat, že je stále poměrně velký počet občanů, 
kteří ačkoliv dobře vědí, že mají zákonnou povinnost platit místní po-
platky, neplní své povinnosti řádně tak, jak mají. Buď s placením otálejí a 
vyčkávají až na výzvy k zaplacení, nebo jsou i tací, kteří ignorují jakákoliv 
upozornění a svou poplatkovou povinnost neplní vůbec. 

Vzhledem k tomu, že splatnost místních poplatků již uplynula v první 
polovině roku, přistoupily správkyně poplatků k rozesílání vyrozumění 
o nedoplatku těm poplatníkům, kteří nesplnili svou poplatkovou povin-
nost, jenž jim je dána zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
Rozesíláním výzev zapomnětlivým poplatníkům vznikají městskému 
obvodu další náklady. Takto vynaložené finanční prostředky by mohly 
být však využity účelněji, např. na výsadbu zeleně, vznik nových odpo-
činkových míst či opravy a údržbu komunikací na území našeho měst-
ského obvodu. 

Nový zákon, kterým je daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.) účinný od 1. 
ledna 2011 však správcům poplatků, tedy i obcím, dává lepší a účinnější 
možnosti vymáhání. V případě, že nebudou místní poplatky zaplaceny 
včas nebo ve správné výši, může obec vyměřit místní poplatky pla-
tebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Upozor-
ňujeme proto všechny ty, kteří doposud, ani na základě neformálního 
vyrozumění, neuhradí místní poplatek za TKO nebo místní poplatek ze 
psů, že úřad tyto pohledávky může začít od letošního roku vyměřovat 
hromadným předpisným seznamem, který se však nedoručuje přímo 
poplatníkovi.

K tomuto způsobu vymáhání bude přistoupeno především z důvodu 
zrychlení procesu vymáhání nedoplatků a dále z důvodu hospodárnos-
ti. Hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí u správce poplatku 
po dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní prostřednictvím 
veřejné vyhlášky označení správce místního poplatku, jakožto i místo 
a dobu, po kterou lze do hromadného předpisného seznamu nahléd-
nout. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední 
desce a na webových stránkách Městského obvodu. Za den doručení 
hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho 
vyvěšení. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou 
poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jeho poplatkové po-
vinnosti.  

Jestliže ani tak občané se špatnou platební morálkou své nedoplatky 
neuhradí, bude přistoupeno bez dalšího k vymáhání pohledávek for-
mou exekuce. 

Bližší informace k poplatkové povinnosti rády podají referentky 
odboru ekonomického a sociálního Úřadu městského obvodu 
Pardubice III 
•		 pro	místní	poplatek	za	TKO	paní	Leona	Böhmová			466	799	135
•		 pro	místní	poplatek	ze	psů	paní	Petra	Lemberková		466	799	138

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a sociálního

Městský obvod připravuje novou podobu prodejního místa – tržnice 
v centru Dubiny. 
Stávající prostor tržnice bude osazen sedmi stánky s dřevěnou kon-
strukcí a zastřešením pro kulturnější a organizovanější prodej sezónních 
výpěstků a dalších výrobků soukromých prodejců. Stánky budou umís-
těny po obvodu tržnice do písmene L tak, aby se zamezilo svévolnému 
postavení stánků prodejců, které musíme čas od času korigovat tak, aby 
všichni prodejci měli srovnatelný přístup k zákazníkům, resp. obráceně. 
Místní poplatky za užívání veřejného prostranství zůstanou ve stejné 
výši jako doposud. Vybavení tržnice pak bude sloužit i pro již zavedené 
sobotní Farmářské dny, které se i na Dubině těší zájmu veřejnosti. Stánky 
by měly sloužit prodejcům a občanům ještě v tomto roce a po jejich  
instalaci můžete posoudit, zda se záměr podařil stejně dobře, jak ukazu-
je přiložená vizualizace.

Starosta městského obvodu pan Vítězslav Štěpánek a tajemnice Úřadu 
městského obvodu paní Ludmila Knotková jednali dne 20. září se zá-
stupci Rady seniorů, která byla, jako zájmový orgán zastupující zájmy 
seniorů v celém městě, jmenována Radou města Pardubic. Jejím před-
sedou byl jmenován pan Jaroslav Žítek. Tato Rada seniorů postupně 
navštěvuje všechny městské obvody v Pardubicích a projednává pro-
blémy i otázky kvality života seniorů v našem městě. Nejinak tomu bylo 
i na tomto setkání, kde v rámci Městského obvodu Dubina se hovořilo 
o připomínkách nejen starších občanů k různým negativním jevům 
naší společnosti, např. problémy s rušením nočního klidu, s pejskaři, 
s bezdomovci, s parkováním, ale hlavně o možnostech aktivního vyžití 
seniorů. Předmětem diskuse byla chybějící výstavba domů pro seniory 
či domovů pro důchodce, kteří již z různých důvodů nemohou pobý-
vat ve svých bytech či domech. V této souvislosti se hovořilo zejména 
o možnostech výstavby podobného zařízení na Hůrkách, kde je výhle-
dově s výstavbou sídelního centra uvažováno. Diskutovány byly dále 
možnosti setkávání seniorů v přírodě i v k tomu určených klubovnách, 
sportovní i kulturní vyžití. Padaly náměty na zřízení fit parku pro všech-
ny, hřiště na petang, velkou venkovní šachovnici, vyznačení zimní ly-
žařské stopy apod. Alespoň v jednom bodě již teď můžeme dát nejen 
seniorům dobrou zprávu – fit park pro všechny se již připravuje. Více 
o tom v úvodním slově starosty. Jsme si vědomi toho, že vzhledem 
k demografické křivce populace, bude seniorů přibývat a určitě chceme 
být obvodem, pro který řešení jejich zájmů a problémů bude jedním 
z prvořadých úkolů.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemnice Úřadu městského obvodu 
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PoDZimní PoZvánka  
Do výchoDočeSkého DivaDla 

StuDánecké PoSvícení  
– neDěle  28. 8. 2011

❑

❑

❑

Rada Městského obvod Pardubice III schválila Ceník inzerce ve Zpra-
vodaji MO Pardubice III. Bližší informace k inzerci na tel.: 466 799 131, 
602 183 699, nebo na e-mailové adrese: posta@umo3.mmp.cz.

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III je vydáván čtvrtletně v cel-
kovém nákladu 7 tis kusů a je distribuován do všech domácností naše-
ho obvodu.

102. divadelní sezóna Východočeského divadla nese podtitul Pardu-
bice, co znamenají svět, proto se témata spojená s naším městem 
prolnou jako červená nit celým nadcházejícím divadelním rokem. Hned 
první premiéra se nechala inspirovat Velkou pardubickou, neboť co ji-
ného se vedle hokeje či perníku každému v Čechách vybaví, když se 
řekne Pardubice? Přece dostihy! Z tohoto zajímavého prostředí vychází 
týmová autorská komedie Utíkej, Váňo, utíkej! aneb Velká divadel-
ní steeplechase, jejíž premiéra se uskuteční v sobotu 8. října na Malé 
scéně ve dvoře – v předvečer startu 121. ročníku nejznámějšího české-
ho dostihu. 

Novou hru pardubického divadla přibližuje dramaturg Zdeněk Janál: 
„Velká pardubická je odrazem českých dějin i odrazem lidských osu-
dů. Každý člověk a každý národ se potýká s překážkami a se soupeři 
a ubírá se ke svému cíli. Jsou Josef Váňa, Václav Chaloupka, Lata Bran-
disová a další z žokejů hrdinové? Co je to hrdinství? Zvítězit? Doběh-
nout do cíle? Naše inscenace je poctou všem hrdinům, kteří se dostavili 
na start, protože vedle touhy zvítězit je zdobí i odvaha prohrát. V pro-
storu, který bude obyčejným pískovištěm, a s výpravou ne nepodobnou 
dětským hračkám vytvoříme dějiště přelomových událostí a scénu pro 
velké lidské příběhy.“ 

Na divadelní závodiště pod trenérským dohledem hostující Terezy Kar-
pianus vyběhnou Martina Sikorová, Lída Vlášková, Jan Musil, Zdeněk 
Rumpík, Ladislav Špiner a Radek Žák.

 Následující premiéra v Městském divadle pak podpoří divadelní sbírku 
na schody ke zvonům ve zvonici vedle kostela sv. Bartoloměje. K popu-
larizaci této sbírky vznikla nová adaptace známého románu Victora Huga 
Chrám Matky Boží v Paříži, kterou bude pardubické divadlo uvádět pod 
titulem Zvoník Matky Boží. Velký romantický příběh o různých podo-
bách lásky zhlédnou první diváci v sobotu 15. října. V režii Petra Novot-
ného se představí Martin Mejzlík, Petra Tenorová, Miloslav Tichý, Josef 
Vrána, Pavel Novotný, Josef Pejchal, Kristina Jelínková a mnoho dalších.

„Ve středu zájmu silného středověkého příběhu z konce 15. století stojí kněz 
Frollo, člověk, který směřuje k absolutnímu ideálu čistoty a pravdy, a proto se 
vší sílou své osobnosti uzavírá před láskou k ženě. Ale láska ho stejně dostih-
ne a rozmetá jeho duši na kusy. Frollo sloužil pravdě a Bohu, přesto se zami-
luje do Esmeraldy, mladičké cikánské tanečnice. A zradí všechno, co mu bylo 
svaté. Esmeraldu však miluje také Quasimodo, znetvořený a hluchý zvoník, 
kterého okolí považuje za stvůru, obludu, démona…,“ nastiňuje výchozí 
témata připravované inscenace dramaturgyně Jana Uherová. 

Radek Smetana
tiskový mluvčí VČD

Poslední prázdninová neděle již tradičně patřila ve Studánce posvícen-
skému veselí. V neděli 28. srpna od 14:00 se na prostranství před ZŠ Du-
bina uskutečnilo Studánecké posvícení, jehož organizátory byl Městský 
obvod Pardubice III a Kulturní centrum Pardubice.

Konec prázdnin dětem zpříjemnily soutěže, houpačky a atrakce zdarma. 
Nechyběly ani projížďky na koních a stánky s cukrovinkami.

Celé odpoledne běžel na pódiu bohatý doprovodný program. K dobré 
pohodě přispěla nejen kapela No Respect Rok, ale i vystoupení souborů, 
které pracují při KC Pardubice, za všechny jmenujme například TS Ryen-
gle, FS Lipka nebo mažoretky Berušky. Světem magie nás zase všechny 
provedl kouzelník Jiří Krejčí. Kromě hlavního pódia bylo pro malé diváky 
připraveno i pohádkové podium s loutkovými pohádkami.

Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Opět se ukázalo, že se na Dubině umí-
me bavit! A že si to nemyslíme sami, dokázalo i pár děkovných dopisů  
občanů, kteří se této zdařilé akce zúčastnili. 
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Blahopřejeme Všem  
občanům , kteří  
v podzimních měsících 
oslaví svá  
životní jubilea.

Těm, kteří oslaví osmdesát let  
a pozdější kulatá jubilea, budou  
zástupci  
Městského obvodu Pardubice III  
gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem  
pana starosty
i celého městského obvodu.



Projekt Pohádkový svět pro nejmenší pro Vás i v letošní sezóně chystá 
pestrý rejstřík pohádek pro děti.

DOPOLEDNÍ POHÁDKY
SOBOTA KD DUBINA od 10:00 hodin
 15.10. 2011  Šípková Růženka
 12.11. 2011  Pekelná pohádka
 10.12. 2011  Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce
 14. 1. 2012  Loupežnická pohádka
 18. 2. 2012 Jak šel Honza do pohádky
 3. 3. 2012 Mlynářka
 14. 4. 2012  O selce lakomce

Sobotní pohádky 2011 - 2012: ( 7 pohádek )
Předplatné na celý rok 1 osoba 250 Kč
Vstupné na sobotní pohádky 50 Kč
Děti do dvou let vstup zdarma. Možné hradit  fakturou i formou FKSP.

Rodičovské centrum Dubínek pro Vás kromě celoročního programu 
letos připravuje následující akce:

AKCE RC DUBÍNEK
10. 9. 9:30 Výstavní prostor Mázhaus
Míle pro matku
Pochod pořádaný v rámci kampaně Míle pro matku. V ceně startovné-
ho je zahrnut vstup na Dožínky, Zelenou bránu a do výstavního pro-
storu Mázhaus. Cena startovného je 40 Kč.

12. 10.  10:00 KD Dubina
Míček Flíček – POHÁDKA 

22. 10. 10:00 KD Dubina
Burza dětského oblečení
Ke koupi dětské oblečení, kočárky, hračky a další

26.10.    sraz v 8:00 místo bude upřesněno 
Výlet AQUAPARK a ŘEPKAŘSKÁ DRÁHA Kolín 
Hlaste se do 19. 10. na tel. 605 590 127 nebo v RC Dubínek.

2. 11. 17:00 sraz před KD Dubina 
Lampionový průvod 
Přijďte se ponořit do atmosféry pohádkového světa a projít dobro-
družnou cestou za svitu lampionů.

16.11. 10:00 KD Dubina 
Strašidlácká show 
Veselá strašidlácká merenda pro všechna malá i větší strašidélka

5. 12.  10:00 KD Dubina 
Mikulášská nadílka 
Mikuláš, čert a anděl přijdou za dětmi z Dubínku a dopoledních kurzů 
s nadílkou.

6. 12.  16:30 KD Dubina 
Mikulášská nadílka pro děti z kurzů 
Veselá čertovská merenda pro děti z odpoledních kurzů

19. 12. 10:00 KD Dubina
Pohádka s vánočním překvapením
Vánoční pohádka s dárečky od Ježíška pro všechny děti z RC Dubínek 
a dopoledních kurzů
Hlaste se do 15.12. na tel. 605 590 127 nebo v RC Dubínek.
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Základní škola Pardubice – Studánka,  
Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

ve spolupráci s ÚMO Pardubice III 

Pozvánka na akci  
Duchové 

a strašidla  
ve Studánce

Akce pro všechny, kteří se rádi trochu bojí

4. listopadu 2011 od 17 do 19 hodin
areál Základní školy Pardubice – Studánka

Program:
každý malý účastník má možnost projít si strašidel-
nou stezku plnou strašidelných disciplín, které při-
pravili vyučující školy se svými žáky, například:

& prolézání začarovanou bednou
& setkání s tryskomyší
& hod začarovaným koštětem do dálky
& slalom na koštěti mezi kuželi
& boj se strašidly
& sbírání v začarovaném kruhu
& chůze po pavučince
& skládání tajemného obrázku
& poznávání hlasů strašidel
& strašidelné pexeso
& krmení hladového strašidla
& ochutnávání strašidelného „bejlí“     

...a další

Začátek akce  – prostor před školní jídelnou, kde kaž-
dý účastník obdrží svítící tyčinku a záznamovou kar-
tičku.

Po absolvování stezky je pro každého účastníka při-
praven pamětní  list.

Účast ve strašidelné masce není podmínkou,  
ale je vítaná.
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Ve čtvrtek 22. září 2011 se ZŠ Dubina zahalila do barev nadcházející-

ho ročního období. Již podruhé se na prostranství před školou konala 

akce Vítání podzimu. Všechny žáky a návštěvníky pozdravila svatá Lud-

mila a svatý Václav s družinou. Poté se celá škola v barevném průvodu 

prošla sídlištěm.  Žáci, malé děti z mateřských školek a široká veřejnost 

si  mohli užít den plný her, tvoření a úkolů. 

Připraveno bylo  zdobení perníčků, keramická dílna, výtvarná dílna, 

tvoření pavoučků pro štěstí, cvrnkání oříšků do jamek, házení šišek na 

cíl. Na návštěvníky čekaly i typicky podzimní aktivity jako výlov kapříků 

či opékání brambor. Důležitým úkolem bylo  vytvořit Paní podzimu 

s využitím přírodních materiálů. Skvělou atmosféru dotvářela celý den 

hudba. S organizací pomohli učitelům i starší žáci druhého stupně. 

Všichni byli moc spokojeni a příjemně se naladili na přicházející pod-

zim. Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s Městským obvodem Par-

dubice III.  

Mgr. Barbora Krejčíková 

a kolektiv pedagogů ZŠ Dubina

❑ SyStém Pomoci v hmotné 
nouZi

Pro občany s trvalým bydlištěm v našem městském obvodu, kteří se ná-
hle ocitnou bez finančních prostředků a zároveň nemají možnost využít 
podpory své rodiny, je k dispozici sociální odbor Úřadu městského ob-
vodu Pardubice III, kde mohou požádat o níže uvedené 

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI:

1. příspěvek na živobytí 

2. doplatek na bydlení 

3. mimořádná okamžitá pomoc 

Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na přede-
psaném tiskopisu, který je k dispozici na pověřených obecních úřadech 
nebo ho lze nalézt na internetových stránkách 
http://portal.mpsv.cz/forms 

Osoba v hmotné nouzi

Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její 
celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základ-
ních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Sou-
časně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, 
uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) 
a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. 

Dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, činí životní mini-
mum na osobu 3126 Kč a existenční minimum pro jednotlivce je stano-
veno na 2 020 Kč. Při posuzování nároku na dávku se bere v úvahu počet 
osob žijících ve společné domácnosti, jejich věk a majetkové poměry. 
Na základě těchto a dalších doplňujících informací je poté vyhodnocen 
nárok na dávku hmotné nouze.

1.  Částka existenčního minima na jednotlivce  2.020 Kč

2.  Částka životního minima na jednotlivce  3.126 Kč

 osoba posuzovaná jako 2. nebo další v pořadí 2.880 Kč

 a) osoba od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem       
  2.600 Kč

 b) nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku     2.250 Kč

 c) nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku       1.960 Kč

 d) nezaopatřené dítě do 6 let věku             1.600 Kč

Mgr. Linda Bačinová
referent sociálních věcí



Z p r a v o d a j  M ě s t s k é h o  o b v o d u  Pa r d u b i c e  I I I ❑ ❑ 
❑ ❑

7

❑ ❑ 
❑ ❑ říjen 2011 Dubina ❑ Drážka ❑ Hůrka ❑ Studánka ❑ Slovany

týDen knihoven 3. – 7. říJna 2011 
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila jubilejní 15. ročník celostátní akce Týden knihoven. Knihovna MO III Pardubice se tradičně připojila a při-
pravila program pro své čtenáře. 

Letošní motto zní 15. kraj České republiky – kraj knihoven.
PŘIPRAVENÉ AKTIVITY KNIHOVNY MO PARDUBICE III

PRO ČTENÁŘE SENIORY
Rada městského obvodu Pardubice III schválila bezplatnou  
registraci nových čtenářů seniorů u příležitosti  
Týdne knihoven ve dnech 3. - 7. října 2011. 
 
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Knihovna MO Pardubice III ve spolupráci s MŠ Korálek pořádá pro budoucí 
čtenáře soutěžní dopoledne “Cesta od pohádky k pohádce“. Děti si 
zasportují a ověří znalosti z pohádkového světa.

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Tradiční besedy pro školáky prvního stupně základních škol budou 
probíhat od začátku školního roku 2011/2012. Kontaktní osobou je 
paní Marcela Špačková, tel.: 466 264 313.

PRO ČTENÁŘE A ŠKOLY
pro čtenáře do 15cti let jsou připraveny dva vědomostní kví-
zy, které jsou k dispozici v tištěné podobě v Knihovně městského  
obvodu Pardubice III, v prostorách Úřadu MO Pardubice III, a také ke 
stažení na internetu. Do 7. října 2011 můžete vyplněné kvízy odevzdat 
do připravených schránek v prostorách knihovny. Všechny odevzdané 
kvízové letáky budou pečlivě posouzeny a z nejsprávněji vyplněných 
lístků budou vylosováni dva výherci, na které čeká odměna.
                                    
Těšíme se na Vaši návštěvu v knihovně. 

Bc. Petra Gadlenová
vedoucí knihovny

Nábor házené
Nenechte své děti na ulici nebo u počítačů – přiveďte je k nám. POŠLETE JE HRÁT HÁZENOU!

Oddíl házené SHK D-P Pardubice přijímá dívky 2. až 5. tříd ZŠ.

Zájemci se mohou dostavit na tréninky:
každé pondělí 16:00 – 17:30, úterý 16:00 – 17:30 a čtvrtek 16:00 – 17:30
na umělém povrchu venkovního házenkářského hřiště na Dukle, ulice V Ráji 311, Pardubice
(autobus číslo 6 nebo trolejbus číslo 1 stanice Zborovské náměstí)

Na první trénink stačí, když budete mít sportovní obuv a sportovní oblečení a hlavně chuť k pohybu a dobou náladu :-)

Házená pro začínající sportovce je vedena volnějším a zábavnějším způsobem, kde získávají vztah ke sportu a kromě základní techniky hry s míčem 
se naučí i koordinaci pohybu, získají fyzickou kondici, samostatnost a sebedůvěru, začlení se do kolektivu, naučí se hrát fair play. Tréninky probíhají 
pod dohledem kvalifikovaných trenérů klubu. Nedílnou součást výcviku házenkářek v SHK D-P Pardubice  je pořádání týdenních prázdninových 
soustředění všech kategorií, kde děti jezdí v létě na kolech a koloběžkách, běhají, věnují se sportovním hrám.

Ve snaze co nejvíce podpořit výchovu nových talentů a umožnit dětem sportovní vyžití, které by co nejméně finančně 
zatížilo rodiče, budou členské příspěvky pouze 500 Kč ročně :-)
Děti SHK D-P Pardubice mají automaticky vstup zdarma na všechny zápasy týmů SHK D-P Pardubice.

Petr Voženílek – trenér mladších žákyň, mobil: 604 241 754
Petr Voldán – trenér minižákyň, mobil: 607 826 594
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Ústředna:  466 799 131   Fax:   466 799 150,  466 799 148
starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 466799130, 724192691 
tajemník JUDr. Ludmila Knotková 466799132, 724192692
kancelář úřadu
samostatný odborný referent, kan-
celář starosty, vedoucí knihovny Bc. Petra Gadlenová 466799131, 602183699

přestupky, stížnosti Bc. Karel Farský 466799133
spisovna, informace, Czech POINT Zina Mejzlíková 466799149, 731198162
podatelna Jana Heřmanová 466799147
 odbor ekonomický a sociální
vedoucí odboru - ekonom Ing. Irena Štěpánková 466799136, 731198165
správa daní a poplatků Leona Böhmová 466799135, 731198164
správa daní a poplatků Petra Lemberková 466799138
ekonom pokladna Milena Rajnetová 466799137, 731198163
referent sociálních věcí Mgr. Linda Bačinová 466799140, 602172160
odbor dopravy a životního prostředí
vedoucí odboru - investice Ing. Lenka Vacinová 466799141, 737266764
životní prostředí Miluše Pětioká 466799144, 731198166
doprava a komunikace Ing. Monika Šimůnková 466799143, 731198167
stavební úřad 
referent stavebního úřadu  Lenka Hubertová 466799145, 737266765
knihovna 
knihovnice Marcela Špačková 466264313, 731198161
knihovnice Pavlína Kulhánková 466264313, 731198161

Termíny jednání Rady a Zastupitelstva MO Pardubice III:
RMO: 20. 10. 2011, 24. 11. 2011, 15. 12. 2011
ZMO: 15. 12. 2011

Na území MO Pardubice III je v nynější době určeno 11 vhod-
ných stanovišť k přistavení VOK. Celkem se ročně jedná o 144 
jednotlivých přistavení kontejnerů AVIA nebo LIAZ v určených 
týdnech a různých pracovních dnech.

Stanoviště Den
přistavení Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště Pondělí 39; 42; 45; 48; 51
Dubina – u lesa Úterý 39; 40; 41; 42; 43; 45; 47; 49; 51
Dubina – Erno Košťála Úterý 41; 44; 47; 50
Luční – hřiště Středa 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
Luční – stadion Pondělí 40; 42; 44; 46; 48; 50
Skrbkova – Lesní Úterý 39; 40; 41; 42; 44; 46; 48; 50
Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 47
Dašická 1755 – 1769 vnitroblok Čtvrtek 47
Luďka Matury 856 Středa 41
Na Drážce u č. p. 1564 Čtvrtek 51
Lidmily Malé x Bartoňova Středa 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude 
kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 ho-
din, u nepodtržených nejdříve ve 13 hodin.

❑ ❑telefonní SeZnam PřiStavování velkoobJemo-
vých konteJnerů



Slovo StaroSty ❑
o tom, jaké akce plánujeme na příští rok, se dočtete v článku uvnitř 
Zpravodaje. 

Pro zapálené čtenáře a návštěvníky naší knihovny máme horkou no-
vinku. V průběhu ledna 2012 budete moci prostřednictvím on-line ka-
talogu na našich webových stránkách vybírat knihy z našeho knižního 
fondu, včetně informace o tom, zda je volná, či zapůjčená a do kdy 
a můžete si knihy touto cestou i zamlouvat. Rádi bychom, aby i tato 
technická vymoženost přilákala do knihovny další čtenáře všech věko-
vých kategorií. Když už hovoříme o webových stránkách, snažíme se, 
abyste v klidu a pohodlí domova se dozvěděli o činnosti našeho úřadu 
co nejvíce informací. Zveřejňujeme zde všechny podstatné informace 
o novinkách, připravované akce včetně projektových dokumentací, 
event. jejich průběhu a dokončení, abyste se k nim mohli případně 
vyjádřit.

A dvě velmi důležité informace na závěr. Od 1. ledna 2012 již na na-
šem úřadu nenajdete stavební úřad. Zastupitelstvo města Pardubice 
rozhodlo o centralizaci stavebních úřadů ve městě a tak se se svými 
stavebními aktivitami budete od tohoto data již obracet na zaměst-
nance stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic ve Štrossově ulici. 
Více informací najdete uvnitř Zpravodaje.

Druhou novou informací je zrušení i sociálního úseku na našem úřadě, 
tentokrát z důvodu změny zákona, na základě kterého se stejnou účin-
ností, tedy od 1. ledna 2012 budou dávky hmotné nouze posuzovat 
a vyplácet úřady práce. Více o tom rovněž uvnitř Zpravodaje.

Vrátíme se opět k tomu příjemnému, dovolte mi, abych vás pozval 
na Vánoční zpívání, které se uskuteční v pátek 23. prosince od 17 ho-
din u vánočního stromu na Dubině a kde opět vystoupí skupina Pouta 
a také Pardubický dětský sbor. Bude to už opravdu velká připomínka 
a doufám i atmosféra, která nám připomene, že nás čeká nejkrásnější 
noc v roce. 

Přeji vám krásné a šťastné vánoční svátky, porozumění nejen vašich 
blízkých a vše dobré v roce 2012.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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Vážení spoluobčané,
rok 2011 uběhl jako voda a je před 
námi pro mnohé nejkrásnější část 
roku – vánoční čas, ve kterém 
trochu bilancujeme, trochu plá-
nujeme a zejména více se věnuje-
me svým blízkým, společenským 
aktivitám, a připravujeme oslavu 
vánočních svátků zejména pro 
naše nejmenší. Ale i tato atmosféra 
a trochu hektické zaneprázdnění 
většiny z nás doma, není důvod 
k tomu, abychom složili ruce do klí-

na a polevili ve své činnosti, naopak. Dokončujeme některé investiční 
akce v obvodu, připravujeme rozpočet na příští rok a plánujeme další 
akce, u kterých je předpoklad, že je v příštím roce zvládneme finanč-
ně i kapacitně. Postupně bych se rád zmínil o nejdůležitějších akcích 
a skutečnostech, které ovlivní život občanů našeho obvodu. 

Nejvýznamnějším počinem letošního roku je dokončení regenerace 
okolí bytových domů čp. 959 až 961 v ulici Jana Zajíce. Byly provedeny 
rekonstrukce parkovišť a chodníků, nově kontejnerové přístřešky, dět-
ské hřiště a hřiště pro míčové hry, nové odpočinkové plochy a vysáze-
na nová zeleň. Tuto akci se nám podařilo zvládnout za pomoci dotace 
poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč, zbývající 
tři miliony na tuto akci putovaly z našeho rozpočtu. Jsem přesvědčen, 
že výrazné zlepšení této části sídliště budou jeho obyvatelé vnímat 
s uspokojením. 

V ulici Na Drážce bylo dokončeno rozšíření parkoviště, v tomto přípa-
dě financované celé z vlastních prostředků obvodu. Tímto počinem 
vzniklo 25 nových parkovacích míst, která přispějí k postupnému na-
pravení problematického parkování občanů v našem obvodě. 

Snažíme se řešit i možnosti pohybových aktivit starších dětí, dospělých 
i starších občanů obvodu a proto jsme se rozhodli vybudovat v cen-
trálním parku sídliště Dubina, podél oplocení hřiště Základní školy 
Dubina tzv. fit park pro všechny, který na 12 cvičebních strojích umís-
těných na měkčeném povrchu umožní procvičení a posílení různých 
částí těla, ale i posezení a odpočinek nejenom cvičících. Hřiště bude 
sice dobudováno do konce roku, ale jeho přednosti zřejmě oceníte, až 
zima předá vládu teplejšímu období.

Pro vylepšení umístění prodejců a kulturní úrovně prodeje jsme na trž-
nici na sídlišti Dubina instalovali 7 tržních stánků s dřevěnou konstruk-
cí. Podle prvních ohlasů je zřejmé, že si je budou pochvalovat nejenom 
prodejci, ale i kupující a současně budou využity i o sobotních Farmář-
ských trzích, v jejichž organizování budeme na jaře pokračovat. 

Na naší pohádkové cestě v centrálním parku Dubina přibyli dva noví 
obyvatelé – krtek a kočka jako náhrada za bohužel odcizené 3 jiné dře-
věné sochy. Snad jejich pevnější spojení se zemí způsobí, že budou 
stále přinášet radost všem procházejícím. Více a zejména informace 

Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“ Q

Rozšíření služby odděleného sběru bioodpadu v roce 2012 Q

Vánoční zpívání 23. 12. 2011 od 17 hodin Q

Masopustní tancovačka 25. 2. 2012 Q

Od ledna čeká Pardubáky řada změn v sociální oblasti Q

v tomto číSle také naJDete❑



Přání k vánočním  
Svátkům a roku 2012

PřevoD Sociální agenDy 
Z úřaDu měStSkého obvoDu

ParDubice JSou oblečeny  
Do vánočního hávu

❑ ❑

❑

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem pohodové a pěk-
né vánoce  a hodně zdraví  v roce 
2012. Co přát dál? Aby všichni, kdo 
chtějí,  měli práci, aby měli dob-
rou práci, která bude spravedlivě 
ohodnocena a včas zaplacena.  
A těm, kteří nebudou mít štěs-
tí a nebudou mít práci, tak přeji, 
aby alespoň měli podporu v ne-
zaměstnanosti, která jim umožní 

důstojný život, výchovu dětí a jejich vzdělání. Mít práci vedle zdraví 
se dnes opravdu rovná štěstí, neboť stále rostoucí produktivita práce  
(a nejen to)  zapříčiňuje, že se práce nedostane na všechny. (Proto vý-
robci, majitelé továren, vymysleli v minulosti podporu v nezaměstna-
nosti, aby jejich výrobky si nezaměstnaní mohli koupit a výrobci měli 
odbyt). 

Stále častěji jsme se v uplynulém roce setkávali se zdražováním, s ne-
dostatkem peněz. Tak to bylo i v našem městském obvodu Pardubice 
III. Šetřilo se všude.   Přesto se dařilo udržet pořádek a čistotu v celém 
našem obvodu. Byly přistavovány kontejnery dle harmonogramu, bylo 
přispíváno na provoz separačního dvora, byly prováděny drobné opra-
vy a několik investičních akcí.  Byla prováděna pravidelná údržba zele-
ně, obnova stromů. Vzhled městského obvodu se v žádném případě 
nezhoršil, spíše naopak. 

Přesto ještě je řada oblastí, která čekají na řešení. Je to především nad-
měrná zátěž dopravou v Dašické ulici.Vedení města je kravál způsobený 
kamiony připomínán. Jednání probíhají, ale je zde souvislost s výstav-
bou obchvatu. Paní primátorka MUDr. Štěpánka Fraňková intenzivně 
a vytrvale vede jednání s ministerstvem dopravy na toto téma. Zdá se, 
že úspěšně.

Dalším problémem, i když ne tak bolavým, je stav lesa v sousedství síd-
liště Dubina. Vliv předloňské sněhové kalamity je stále ještě v lese znát. 
Proběhla jednání o tom, že by hospodaření v městských lesích dostaly 
na starost Služby města Pardubice a.s. Názory na vlastní úpravu lesa se 
však různí. Část občanů chce zachovat les tak, jak je, jiní chtějí lesopark. 
Jednání o konečném vzhledu dubinského lesa nejsou ukončena. Obča-
né budou informováni.

Vážení spoluobčané,  věřím, že se nám bude dařit dobře i v roce 2012. 
Každý však pro dobrý život v roce 2012 musí něco málo udělat. To málo 
je třeba kupovat výrobky českých zemědělců, českých řemeslníků, vý-
robců. Kupovat v malých krámech, nejen v supermarketech. Při cesto-
vání podpořit domácí cestovní ruch, zvlášť v oblastech, kde není tolik 
pracovních příležitostí. Koupit si na výletě alespoň pohled. Koupit si 
pivo místního pivovaru, zajít do vinárny na moravské víno a tak bych 
mohl pokračovat. 

Chci také poděkovat za práci v roce 2011 všem kolegům v radě a za-
stupitelstvu městského obvodu Pardubice III a všem zaměstnancům 
našeho městského úřadu.

Ještě jednou Vám, vážení spoluobčané, přeji  pěkné vánoční svátky  
a především hodně zdraví v roce 2012.

                                                                          Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO PCE III

Reforma výplat sociálních dávek se dotkne i občanů našeho městského 
obvodu. Součástí reformy je centralizace výplat všech dávek vypláce-
ných jako dávky pomoci v hmotné nouzi. Podle předloženého návrhu 
se od 1. ledna 2012 mají stát jednotným výplatním místem úřady 
práce.

Jednotný státní správní orgán by měl získat komplexnější přehled o si-
tuaci žadatele o dávku a lépe tak zhodnotit jeho tíživou životní situaci. 
Úřady práce tedy budou vykonávat agendu dávek pomoci v hmotné 
nouzi, příspěvku na péči a dávek státní sociální podpory a rovněž dozor 
nad poskytováním sociálních služeb.

Pro naše spoluobčany to znamená, že veškerá řízení týkající se pobíra-
ných dávek pomoci v hmotné nouzi, které doposud vyřizovali v místě 
svého bydliště, a to:
1. příspěvek na živobytí 
2. doplatek na bydlení 
3. mimořádná okamžitá pomoc 
od 1. ledna 2012 budou řešit na Úřadu práce Pardubice v Jirás-
kově ul. čp. 20. Všichni stávající klienti budou o převedení svých spisů 
informováni.

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí ekonomickosociálního odboru

Služby města Pardubic v předcházejících dnech intenzivně pracovali 
na vánoční výzdobě města. Zaměstnanci instalovali slavnostní osvět-
lení na devět stromů z nichž dva jsou řezané. Jeden je ozdobou Vánoc 
na sídlišti Dubina a hlavní strom je již tradičně umístěn na Pernštýn-
ském  náměstí.

Vánočních motivů bylo rozmístěno více než 65 nejrůznějších druhů 
např. na Smetanově náměstí, Třídě Míru, U Divadla a na dalších místech. 
Město od první adventní neděle každý večer rozzáří více než 40 000 
LED diod.

Putování vánočního stromu na Pernštýnské náměstí začalo 21. 11. 
v ranních hodinách. Po skácení stromu v Kyjevské ulici a bezpečném 
uložení na transportní techniku ho čekala náročná cesta, která vedla 
přes Černou za Bory, ulici Dašická, rychlodráhu směrem na Karlovinu 
a Jáhnovou ulicí směrem do cíle na Pernštýnské náměstí. Zde byl v do-
poledních hodinách instalován a v dalších dnech ozdoben tak, aby 
mohl důstojně přivítat adventní a posléze vánoční čas. Strom je ozdo-
ben tak, jako v loňském roce 150 vánočními kouleni v barvě červené 
a stříbrné a slavnostní osvětlení zajišťuje téměř 6 000 LED diod.

Ústřední strom letošních Vánoc daroval Městský obvod Pardubice  
IV. Jedná se o 14 m vysoký Smrk ztepilý, který byl z hlediska svého stáří, 
jeho aktuálního zdravotního stavu a významu na stanovišti nevyhovu-
jící. 

Slavnostně připravený strom rozsvítila na první adventní neděli 27. 11. 
v 16,15 primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková. 

Zaměstnanci Služeb věří, že slavnostně vyzdobené město pomáhá vy-
tvářet příjemnou vánoční atmosféru a přejí tímto všem občanům i ná-
vštěvníkům Pardubic krásné Vánoce a úspěšný rok 2012.

Světlana Pozníková
tiskový mluvčí SmP, a. s.
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tvář DubinSké školy Se mění

vyhoDnocení Soutěže
 „o neJkráSněJší květinovou výZDobu“

ceSta vySloužilých vánočních Stromků veDe ZPět Do PříroDy

ZŠ Pardubice-Dubina má více než rok po celkové rekonstrukci. Na místa 
řemeslníků nastoupili žáci a sami se pustili do vylepšení nové podoby 
školy. Dívky a chlapci z 8.A pod vedením paní učitelky Mgr. Edity Káry-
chové vymysleli a vytvořili návrhy. Ty potom malovali na zdi vestibulu 
pavilonu B při hodinách výtvarné výchovy a také ve svém volném čase. 
Do tvoření se zapojily i děti z prvního stupně. Vznikla tak „Zeď slibů“,  
na které děti do otisku své ruky píší, co chtějí zlepšit. 

Celou akci podpořilo i vedení školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Ludmi-
lou Kozákovou, která zajistila nákup barev. Hlavním motivem nové vý-
zdoby je vlak projíždějící čtyři roční období. Veze zvířátka a pohádkové 
postavy. Na vylepšenou tvář školy se určitě přijďte podívat. Zveme Vás 
na „Dny otevřených dveří“ v úterý 13. prosince 2011 od 8 do 16 hodin, 
ve středu 18. ledna 2012 a ve čtvrtek 19. ledna 2012 vždy od 8.00 hodin 
do 13.00 hodin.

Mgr. Barbora Krejčíková a žáci 8.A

Stejně jako v loňském roce i letos měla humanitní komise Rady městského obvodu Pardubice III mož-
nost posoudit fotografie s květinovou výzdobou přihlášené do třetího ročníku soutěže. Ze všech zasla-
ných fotografií s květinovou výzdobou členové komise vybrali čtyři nejlepší a udělili jedno první, dvě 
druhá a jedno třetí místo.
V říjnu byl vítězům předán diplom a poukázka na odběr zboží ve vybraném zahradnictví našeho ob-
vodu.

Pořadí v soutěži:

1. místo paní Jana Pospíšilová, ul. V Zátiší 1060, Pardubice
2. místo paní Jana Poloková, ul. Erno Košťála 1014, Pardubice
2. místo paní anděla Šturmová, ul.  Dubinská  740, Pardubice
3. místo manželé Širokých, ul. Tichá  700, Pardubice

Všem účastníkům soutěže děkujeme za snahu zkrášlovat prostředí, ve kterém všichni žijeme, a výher-
cům blahopřejeme. Těšíme se na fotografie vašich květinových výzdob v příštím roce.

Irena Štěpánková 
tajemník humanitní komise

služby města Pardubic se každoročně starají o likvidaci jak živých, tak umě-
lých vánočních stromků.
Čas běží neúprosně rychle, a tak než se nadějeme, bude po Vánocích. Bývá zvykem, že 
v období okolo 6. ledna na Tři krále vánoční výzdoba z ulic i bytů postupně mizí. 
V průběhu ledna a února proto probíhají speciální svozy, při kterých se každoročně 
sveze více než 30 tun vánočních stromků. Umělé stromky končí mezi ostatním komu-
nálním odpadem na skládkách. Živé se prakticky vracejí zpět do přírody. Zaměstnanci 
Služeb je odvážejí na kompostárnu do Dražkovic, kde se štěpkují a následně najdou 
své další uplatnění při výrobě kompostu. Vyrobený kompost se  mimo jiné používá při 
výsadbě a údržbě městské zeleně. 
Obyvatelé mají možnost vysloužilé stromky odkládat přímo do kontejnerových stání 
před svými domy nebo odvést do některého ze separačních dvorů v Pardubicích a oko-
lí. Výjimkou je separační dvůr v Lonkově ulici v Polabinách, který stromky nepřijímá. 
Vánoce 2011 jsou však teprve před námi, a tak zaměstnanci akciové společnosti Služby 
města Pardubic přejí všech obyvatelům MO III jejich krásné prožití. 

Světlana Pozníková
tiskový mluvčí SmP, a. s.
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Stavební úřaD Po 1. leDnu 2012❑

Již jste byli informováni o tom, že Zastupitelstvo města Pardubice usne-
sením z května letošního roku rozhodlo o centralizaci stavebních úřadů. 
K 1. lednu 2012 tedy budou stavební úřady na městských obvodech 
zrušeny a veškerá agenda na úseku stavebního řádu bude vykonávána 
stavebním úřadem Magistrátu města Pardubice. 
Jelikož byli stavebníci v předchozích téměř 9 letech zvyklí obracet se 
na Úřady městských obvodů, ráda bych v tomto článku poskytla in-
formace, o kterých se domnívám, že mohou pomoci k tomu, aby sta-
vebníci byli uvedenými organizačními změnami co nejméně zaskočeni 
a zatíženi.
sídlem centralizovaného stavebního úřadu bude stávající budova 
Magistrátu města Pardubice, na adrese Štrossova ul. 44, Pardubice –  
2. patro. Úřední dny jsou pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod. Úřední hodiny 
v úterý, čtvrtek a pátek jsou 8:00 - 13:30 hod.
Pro podávání písemností mohou stavebníci využívat podatelny 
na Pernštýnském náměstí 1, 530 21 Pardubice nebo na adrese nám. 
Republiky 12, 530 21 Pardubice. Při osobní návštěvě stavebního úřadu 
ve Štrossově ulici lze předat písemnosti paní Lucii Svědirohové, která má 
na starosti podatelnu stavebního úřadu.
Pokladny pro úhradu správních poplatků sídlí ve dvou budovách ma-
gistrátu, a to na náměstí Republiky a ve Štrossově ulici. Otevřeny jsou 
v pondělí a středu 8:00 – 17:00 hod, úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30 hod 
a v pátek 8:00 do 14:30 hod. 
Kontakt na ústřednu Magistrátu města Pardubice: 466 859 111.
Obyvatelé většiny městských obvodů se i na centrálním stavebním 
úřadu, budou moci obracet na pracovníky stavebních úřadů, na které 
byli doposud zvyklí, neboť s ohledem na znalost místních podmínek 
a stávající individuální osobní přístup k občanům budou i nadále spra-
vovat agendu, která spadala do jejich kompetence. Pro obyvatele Mo 
Pardubice iii bude tedy i nadále příslušným pracovníkem paní 
Lenka Hubertová.
Změnou pro občany městských obvodů bude možnost stavebního 
úřadu za zákonem daných podmínek využívat zjednodušující postupy, 
kterými jsou: 

 •	 spojení územního a stavebního řízení jsou-li podmínky v území 
jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo 
regulační plán.
 možnost v územním rozhodnutí•	  u jednoduchých staveb, terénních 
úprav a zařízení uvedených v § 104 odst. 2 písm. d) až m), jestliže to 
nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních 
právních předpisů nebo ochrana práv a oprávněných zájmů účast-
níků řízení, stanovit na žádost, že k jejich provedení nebude vyžado-
vat ohlášení anebo stavební povolení.
 •	 možnost sloučit vydání územního souhlasu s vydáním souhlasu 
s provedením ohlášené stavby.

Umístění stavby i jeho následné povolení, pokud nebude možné vyu-
žít některého z uvedených zjednodušujících postupů, bude stavebník 
vyřizovat s jedním úředníkem. Pouze u jednotlivých, technicky zvlášť 
obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími 
účinky na životní prostředí, bude pro umístění stavby využit některý ze 
specialistů územního řízení.
Všichni referenti stavebního úřadu prošli zkouškami pro ověření zvláštní 
odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodo-
vání a při rozhodování na úseku stavebního řádu, je tedy možná plná 
zastupitelnost. V případě krátkodobé nepřítomnosti referenta může 
obecné informace poskytnout kterýkoliv z referentů stavebního úřadu.
Pracovníci Stavebního úřadu MmP nejsou vybaveni mobilními telefo-
ny. Schůzku s referenty, pokud nebudou k zastižení na telefonu, si lze 
dojednat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky u paní Lucie Svě-
dirohové na tel. 466 859 306 (podatelna stavebního úřadu). V případě, 
že stavebník bude mít pochybnost, na kterého z referentů stavebního 
úřadu se má v určité konkrétní věci obracet, může rovněž kontaktovat 

paní Svědirohovou, která bude mít k dispozici informace o působnosti 
jednotlivých referentů.
Přesto, že v rámci služby občanům jsou součástí práce referentů staveb-
ního úřadu i činnosti konané mimo kancelář (kontrolní prohlídky, ústní 
jednání, státní dozor, atd.), je pro poskytování informací občanům mimo 
úřední dny na odboru zajištěna přítomnost jednoho pracovníka staveb-
ního úřadu. Informace o tom, který z úředníků má v daný den „službu“, 
jsou k dispozici na dveřích kanceláří.
Jako obecný zdroj informací mohu doporučit nové internetové stránky 
města Pardubice www.pardubice.eu, kde bych si dovolila pro snad-
nější orientaci upozornit na několik odkazů:

 adresu sídla stavebního úřadu s možností vyhledání na mapě, de-•	
tailní působnost odboru, kontakty na všechny pracovníky odboru 
a přehled, kteří úředníci vyřizují agendu v jednotlivých lokalitách lze 
nalézt na www.pardubice.eu » Úvod » Úřad » odbory magis-
trátu » stavební úřad; 
 srozumitelně a přehledně zpracované odpovědi na nejčastější otáz-•	
ky, které si stavebníci kladou (např.: kdy lze pro umístění stavby vy-
dat jen územní souhlas, jakým způsobem se povoluje stavba rodin-
ného domu či zda jsou stanoveny odstupy staveb) jsou k dispozici 
zde www.pardubice.eu  » Koník – průvodce úřadem » staveb-
ní úřad. U jednotlivých odpovědí lze nalézt telefonní a e-mailový 
kontakt na pracovníka stavební úřadu, který poskytne případné dal-
ší informace a formulář žádosti k příslušnému tématu ve formátu 
pdf ke stažení;
 žádosti ke stažení jsou k dispozici na •	 www.pardubice.eu » Úvod » 
Úřad » Formuláře » stavební úřad.

Pracovníky stavebního úřadu lze kontaktovat e-mailem. Je nutno mít 
na zřeteli, že pokud není e-mail opatřen zaručeným elektronickým pod-
pisem, nejedná se o podání ve smyslu správního řádu a na jeho zákla-
dě nebude zahájeno správní řízení (pokud nebude dle správního řádu 
doplněn). Běžné dotazy jsou zodpovídány v co nejkratší možné době 
odvislé od složitosti konkrétního případu.
Archiv stavebního úřadu ÚMO Pardubice III byl v průběhu druhé polo-
viny listopadu předán do centrálního archivu stavebního úřadu, který 
je umístěn v přízemí budovy Magistrátu města Pardubice ve Štrosso-
vě ul. čp. 44.  Žádosti o nahlížení do archivních spisů, případně žádosti 
o poskytnutí kopií ze spisů, lze podat na podatelně stavebního úřadu ve  
2. patře téže budovy. V této souvislosti je nutno upozornit na skuteč-
nost, že nahlížení do spisu a kopírování částí spisu či dokumentace je 
ošetřeno zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a záko-
nem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění. Je tedy nutno splnit zákonem stanovené pod-
mínky pro to, aby žadateli bylo nahlížení do spisu umožněno, či aby mu 
byly poskytnuty kopie. Kopie ze spisu jsou zpoplatněny. 
Žádosti a podněty podané do konce roku 2011 budou do 23. 12. 2011 
vyřizovány na dosavadní adrese Jana Zajíce 983, Pardubice. K 1. 1. 2012 
budou předány na centrální stavební úřad do Štrossovy ulice, kde budu 
osobně pokračovat v jejich zpracovávání. Stavebníci tedy nemusejí mít 
obavy, že by do jejich řízení vstupoval nějaký další úředník a s celou věcí 
se znovu seznamoval. v období od 23. 12. 2011 – 31. 12. 2011 bude 
stavební úřad ÚMo iii z důvodu čerpání dovolené uzavřen. 
V případě, že bude některá žádost v příštím roce mylně adresována 
městskému obvodu, budev souladu s příslušnými zákony postoupena 
příslušnému správnímu orgánu, tedy stavebnímu úřadu MmP a staveb-
ník bude o této skutečnosti vyrozuměn.
Přeji klidné prožití vánočních svátků a těším se na další spolupráci v no-
vém roce.

Lenka Hubertová
stavební úřad ÚMO Pardubice III
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roZšíření Služby 
oDDěleného Sběru 
biooDPaDu v roce 2012

ProJekty v ZáklaDní škole 
ParDubice – StuDánka

❑

❑

Magistrát města Pardubic ve spolupráci se  Službami města Pardubic 
a.s. rozšiřuje od března 2012 službu odděleného sběru bioodpadu 
do dalších částí města. 

Zapojit se nově do projektu, mohou občané, kteří bydlí v rodinném 
domě se zahradou (předpoklad zeleného odpadu – tráva, listí, ovoce) 
v městských částech : Bílé předměstí, Studánka, Staré město, Zelené 
předměstí, Cihelna,  Černá za Bory a Rosice nad Labem.        

Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, 
listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím 
zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Odpad bude ukládán 
do zapůjčených nádob (compostainerů) a následně odvážen na kom-
postárnu v Dražkovicích, kde bude tento materiál zpracován na kvalitní 
kompost.

Projekt odděleného  sběru bioodpadu, který byl ve městě Pardubicích 
zahájen již  v roce 2007 a je projektem „otevřeným“ - postupně se zapo-
jují občané (ze zástavby rodinných domů) na území městských obvo-
dů: MO Pardubice V (Nové Jesenčany, Jesničánky, Dukla), MO Pardubice 
I (Židov)    a MO Pardubice IV (Pardubičky), kterým byl prostřednictvím 
svozové firmy Služby města Pardubic a.s. bezplatně zapůjčen kontejner 
na zelený odpad (compostainer).

Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru je uskutečňován 
ve všech lokalitách dle pravidelného harmonogramu :

duben ..........................................svoz 2x měsíčně, poslední dva pátky v měsíci

květen – listopad ..................svoz 1x týdně, každý pátek

prosinec – březen .................svoz 1x měsíčně, poslední pátek v měsíci

Jedná se o nadstandardní službu pro občany ve vybraných částech 
města, proto ji nelze zahrnout    do platby místního poplatku za svoz 
komunálního odpadu. V roce 2012 budou všichni účastníci projek-
tu přispívat částkou 300,- Kč na nádobu a rok, zbývající část nákladů 
hradí Magistrát města Pardubic, důvodem je význam této činnosti vůči 
životnímu prostředí. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadu 
na rok 2012 je splatný do konce měsíce dubna 2012.

Pokud Vás naše služba oslovila a vaše nemovitost se nachází v někte-
ré z výše uváděných lokalit, využijte pro podrobnější informace odkaz 
na webu města Pardubic: www.bioodpad.pardubice.eu, kde je mož-
né se také elektronicky přihlásit. 

Světlana Pozníková
tiskový mluvčí SmP, a. s.

V květnu 2011 Základní škola Pardubice – Studánka využila možnosti, 
kterou mají v současné době všechny základní školy v naší republice, 
a vstoupila do projektu  Ministerstva  školství  spolufinancovaného 
z  Evropského sociálního fondu s názvem EU peníze školám.

V rámci projektu škola vybavila všechny třídy prvního stupně novými 
tabulemi a interaktivními projektory, k interaktivnosti výuky rovněž při-
spělo zavedení internetu do tříd.  Také ve třídách druhého stupě žáci 
mohou pracovat s pomocí datových projektorů ve všech třídách, roz-
šířila se kapacita učeben informatiky a v obou učebnách žáci pracují 
na nových počítačích.

Při realizaci projektu se nezapomnělo ani na učitele – všichni se do vý-
uky připravují s pomocí nových osobních notebooků a absolvovali dva 
vzdělávací kurzy zaměřené na realizaci interaktivní výuky s pomocí vý-
početní techniky.

V rámci projektu vyučující školy pro své žáky připravili přes 500 digitál-
ních učebních materiálů, které využili ve výuce.  

Projekt škole umožnil věnovat se rovněž oblasti prevence sociálně pa-
tologických jevů. V září a říjnu  ve všech třídách od pátého do devátého 
ročníku proběhly čtyřhodinové bloky, ve kterých se žáci věnovali tako-
vým tématům  jako jsou  mezilidské vztahy, přátelství a láska, šikana, 
agresivita a domácí násilí, návykové látky či poruchy přijmu potravy. 
Programy pro žáky připravili a zrealizovali pracovníci Pedagogicko – 
psychologické poradny v Pardubicích, programy budou pokračovat 
ve druhém pololetí školního roku i v dalším školním roce. 

Toto však není jediný projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním 
fondem, do kterého jsou žáci a vyučující  školy zapojeni. K dalším patří 
například: projekt Vzduchoplavec Kráčmera rozvíjející čtenářské doved-
nosti žáků, na kterém škola spolupracuje s občanským sdružením Job 
a Českou televizí, projet s názvem Vzájemnou spoluprací neromských 
a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve spo-
lečnosti, který škola realizuje ve  spolupráci s občanským sdružením 
Romea, projekt Výchova k občanství, kde je škola partnerem Centra ob-
čanského vzdělávání  - samostatného pracoviště Masarykovy univerzity. 
Škola je partnerem projektu Center inkluzivního vzdělávání, jehož cílem 
je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na zá-
kladních školách v České republice.

Hlavním cílem všech projektů školy je vytváření široké nabídky  činnos-
tí, do kterých se žáci mohou zapojit dle svých schopností a možností,  
činností, které budou žáky  všestranně a maximálně rozvíjet a při jejichž 
realizaci se žáci ve své škole budou cítit dobře.

vedení školy

Vánoční zpívání
pátek  23. prosince  2011 od 17:00 hodin
centrální park Dubina – u vánočního stromu

Městský obvod Pardubice III pořádá ve spolupráci 
s Kulturním centrem Pardubice 
v pátek 23. prosince 2011 setkání pro všechny 
s názvem Vánoční zpívání. Na prostranství cen-
trálního parku Dubina, u vánočního stromu, 
vystoupí mezi 17. a 18. hodinou skupina 
Pouta s hosty a Pardubický dětský sbor 
– konkrétně jeho přípravné oddělení Pís-
nička - v programu plném vánočních pís-
ní a koled. Přijďte si v předvečer Štědrého 
dne odpočinout, zazpívat si, potkat se 
s přáteli u teplého punče či medoviny 
a příjemně tak vplout do atmosféry 
Vánoc. 

ZáKLadní ŠKoLa Pardubice – studánKa
zve rodiče, budoucí prvňáčky, bývalé žáky  

a všechny další příznivce naší školy na 

Den otevřených Dveří
dne 11. a 18. ledna 2012.

11. ledna od 900 do 1200 hodin můžete zhlédnout práci  
ve vyučovacích hodinách,

18. ledna od 1400 do 1630 hodin budou připraveny výstavky prací 
žáků, prohlídka školy a práce zájmových kroužků.

Prohlídka školy začne vždy v celou hodinu: 11. ledna v 9, 10 a 11 hodin, 
18. ledna ve 14, 15 a 16 hodin u vchodu do hlavní budovy.

Bližší informace o škole zjistíte na http://www.zs-studanka.cz/, 
případně na telefonu 466 651 602.

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy
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Ve čtvrtek 10. listopadu Statutární město Pardubice udělilo naší ško-
le 1. místo za nejlepší internetové stránky v rámci všech par-
dubických škol.  Hodnotiteli byli nejen zástupci Magistrátu města 
Pardubice, ale především odborníci v oblasti informačních technolo-
gií z různých institucí, včetně Univerzity Pardubice. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na tvorbě nových 
stránek školy a připravovali jejich modernizovaný a aktuální obsah. 
Naše stránky si můžete prohlédnout na www.zsdubina.cz.
Děkujeme a přejeme naší škole mnoho dalších úspěchů.

              Mgr. Ludmila Kozáková
ředitelka školy 

❑ měStSký obvoD 
PřiPravuJe kulturní 
a SPolečenSké akce

I v nadcházejícím roce Vás městský obvod zve na kulturní a společenské 

akce, které již mají svoji tradici a jsou rozloženy v průběhu celého roku.

Již 25. února 2012 je pro Vás připravována „Masopustní tancovačka“, 

na kterou si můžete nachystat i masopustní kostým a s ním se zúčastnit 

soutěže o nejlepší nebo nejvtipnější kostým. Bude rovněž připravena 

tombola a masopustní občerstvení.

Dále se můžete těšit na 30. duben 2012, kdy se uskuteční tradiční „slet 

čarodějnic“ s průvodem, opékáním vuřtů a dalším zábavným progra-

mem. „dětský den“ nás pak čeká začátkem června, kdy jsou tradičně 

připraveny pro děti soutěže a atrakce pro zábavné odpoledne. „studá-

necké  posvícení“ v příštím roce připravujeme na začátek září, čímž se 

především dětem zpříjemní konec prázdnin a začátek školního roku.

Na podzimní měsíce jsou již tradičně připravovány akce ve spolupráci 

s místními základními školami. „vítání podzimu“ v průběhu září je za-

měřeno na oslavu sv. Václava a uskuteční se u ZŠ Dubina a „strašidelná 

stezka“, která s halloweenskou zábavou proběhne v areálu ZŠ Studán-

ka. Těsně před štědrým dnem se pak sejdeme na společném „vánoč-

ním zpívání“ v centru Dubiny pod ozdobeným vánočním stromkem.

Stejně jako v letošním roce jsou i pro příští rok připraveny od dubna 

„Farmářské trhy“, které se budou konat každou sobotu. A pro poslední 

čtvrtky v jarních měsících a v září chystáme „Promenádní koncerty“.

A rozhodně na jaře nepodceňte vysazení muškátů, begónek a dalších 

okrasných květin do truhlíků na svá okna a balkóny. I v příštím roce bude 

vyhlášena soutěž „o nejkrásnější květinovou výzdobu“, a my se opět 

budeme těšit na Vaše fotografie.

Ing. Irena Štěpánková

tajemník humanitní komise

ZáKLadní ŠKoLa Pardubice - dubina
Vás zve na 

DNY OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče  

18. a 19. ledna 2012 

8:00 - 13:00 hod. na pavilonu B - 1. stupeň; 
13.00 - 16:00 hod. na pavilonu B - školní družina;

v 8.00 hod.; 9.00 hod.; 10.00 hod.;11.00 hod.;12.00 hod. a ve 13.00 hod. 
prohlídka areálu školy s výkladem - sraz účastníků prohlídky ve výše 

uvedený čas ve vestibulu pavilonu B.

budete mít možnost:
prohlédnout si prostory nově opravené školy•	
vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí•	
nahlédnout do vyučovacích hodin                               •	
účastnit se aktivit na stanovištích•	
sledovat práci v družině, v kroužcích.•	

Mgr. Ludmila Kozáková, ředitelka školy

Masopustní tancovačka
sobota 25. února 2012 od 19:00 hodin

sál Kd dubina

Městský obvod Pardubice III pořádá ve spolupráci 
s Kulturním centrem Pardubice 

ve čtvrtek 25. února 2012 již tradiční 
společenskou akci s názvem Masopustní 

tancovačka. Krom muziky k poslechu 
a především k tanci v podání skupiny strejci 

bude připraveno občerstvení typické pro 
masopustní období – klobásy, jitrnice, tlačenka 

a další občerstvení včetně dobrého pití. Přijďte se 
zkraje nového roku pobavit, zatancovat a třeba 

i něco vyhrát v bohaté tombole.
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Jako obvykle koncem roku přinášíme přehled nejpodstatnějších do-
končených nebo připravovaných akcí na území Městského obvodu 
Pardubice III. 
Byla dokončena stavba s názvem „regenerace panelového sídliště 
dubina – lokalita 5b“.  Ve vnitrobloku bytových domů čp. 959, 960 
a 961 v ulici Jana Zajíce byla provedena rekonstrukce parkovišť a chod-
níků, byly vybudovány nové kontejnerové přístřešky, dětské hřiště pro 
mladší děti a hřiště pro míčové hry, vznikly nové odpočinkové plo-
chy a související úprava zeleně. Tato akce byla financována z rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III s využitím dotace z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť“. 
Na příští rok 2012 připravujeme pro podání žádosti o dotaci z výše 
uvedeného programu další stavbu s názvem „regenerace panelo-
vého sídliště dubina – lokalita 5a“, kde jsou řešeny úpravy místní 
komunikace Jana Zajíce a Josefa Janáčka, rozšíření a propojení stávají-
cích parkovišť v ulici Jana Zajíce před čp. 984-986 a čp. 947 a v ulici Jo-
sefa Janáčka před čp. 948-952, vybudování nových chodníků, přemís-
tění a vybudování 3 nových kontejnerových stanovišť, na přechodu 
pro chodce k objektu Penny Marketu bude vybudován dělící ostrůvek, 
dále budou provedeny nové sadové a terénní úpravy. 
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní 
řízení na akci „regenerace panelového sídliště dubina – loka-
lity 3 a 6 Pardubice“, které jsou vymezeny společnou stezkou pro 
chodce a cyklisty od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála směrem 
k ulici Lidmily Malé, ulicí Bartoňova a k ulici Dubinská.  Jedná se o do-
kumentaci, která řeší úpravy komunikací, chodníků, parkovacích stání, 
kontejnerových stanovišť, odpočinkové plochy, dětská hřiště a sadové 
úpravy okolo bytových domů na sídlišti Dubina – konkrétně se úpravy 
dotknou bytových domů čp. 846-849, 842-845, 840-841, 835-839, čp. 
833, čp. 832, čp. 831, čp. 826, čp. 827-830, čp. 824-825, čp. 822-823, čp. 
821, čp. 818-820, čp. 817 vyčleněných do lokality 3 a bytových domů 
čp. 970-972, čp. 994-995, čp. 987-989, čp. 996-997, čp. 973, čp. 974-979, 
čp. 998-999, čp. 1000-1004, čp. 1006-1007, čp. 1008-1011 vyčleněných 
do lokality 6. 
Vzhledem k velkému rozsahu území zpracovávanému v projektové 
dokumentaci pracovníci odboru dopravy a životního prostředí telefo-
nicky kontaktují předsedy jednotlivých samospráv a předávají jim ná-
vrh částí dokumentace týkající se okolí jejich bytového domu a žádají 
je o projednání s občany bydlícími v daném bytovém domě. Poté je-
jich připomínky budou posouzeny a oprávněné projektant zapracuje 
do dokumentace, která bude předmětem žádosti o vydání územního 
rozhodnutí. Na základě této dokumentace budou dále zpracovávány 
jednotlivé dokumentace pro stavební řízení, které budou předmětem 
žádostí o dotaci ze státního rozpočtu, z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj na realizaci jednotlivých akcí v následujících letech. 
Prosíme občany, aby se o navržené úpravy zajímali již v této 
době a připomínkovali návrh dokumentace před vydáním územní-
ho rozhodnutí, neboť v době zpracovávání projektové dokumentace 
pro stavební řízení a při následné realizaci nelze již provádět rozsáhlé 
změny.
Nezapomínáme ani na ostatní sídelní části Městského obvodu Pardu-
bice III.
Na Drážce byla dokončena stavba „rozšíření parkoviště v ulici 
na drážce“, rovněž financovaná z vlastních prostředků Městského 
obvodu Pardubice III. V úseku od křižovatky s ulicí Bezdíčkova po kři-
žovatku s ulicí Studánecká byla provedena rekonstrukce stávajících 
a vybudována nová parkovací místa, zpomalovací práh, provedena 
přeložka veřejného osvětlení a úprava zeleně. 
Na základě požadavků občanů bylo prodlouženo veřejné osvětle-
ní na drážce, konkrétně u chodníku podél dětského hřiště „Zelená 
brána“, podél kterého je i přístup k zastávce MHD č. 1 a podél chodní-
ku mezi bytovými domy čp. 1557 a čp. 1560. 
Z důvodů možných bezpečnostních rizik a také na základě podnětů 
občanů – rodičů žáků docházejících do ZŠ Studánka a vedení školy 
se zpracovává projektová dokumentace s názvem „Zřízení chodníku 
v ulici Luční a u Školy, Pardubice“. V prosinci proběhlo projedná-
ní s občany, před jejichž domy je navržen chodník. Chodník pro pěší 
v ulici Luční povede od křižovatky s ulicí Věry Junkové vlevo, před 
vchodem do školy bude vybudován vyvýšený práh s přechodem pro 
chodce včetně jeho nasvícení a chodník bude pokračovat na pravé 
straně ulice Luční a dále ulicí U školy až ke křižovatce s ulicí Rumunská. 
Navržená trasa chodníku respektuje vyšlapané cestičky v travnatých 
plochách. S realizací této důležité akce se počítá v příštím roce.

Též se zpracovává projektová dokumentace pro stavební řízení a re-
alizaci stavby s názvem „stavební úpravy prostoru u bytového 
domu čp. 1565-1567 v ulici dašická, Pardubice“. Tato dokumen-
tace byla rozšířena i o stavební úpravy prostoru před bytovým 
domem čp. 1564 v ulici na drážce, Pardubice. Dokumentace řeší 
rozšíření počtu parkovacích míst u bytových domů čp. 1565-1567 
a čp. 1564, dále rekonstrukci chodníků, komunikací, přeložku a nové 
veřejné osvětlení.
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje MO Pardubice 
III, bude na jaře 2012 místo původně plánovaného podzimu 2011 
zahájena 1. etapa stavby “oprava chodníků včetně rekonstrukce 
veřejného osvětlení v části studánka a slovany“, konkrétně v uli-
cích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami. 
Nyní probíhá stavební řízení na opravy chodníků a na rekonstrukci 
veřejného osvětlení pouze na pozemcích ve vlastnictví Statutárního 
města Pardubice. 
Další novinky, jejichž realizace bude určitě těšit i vás:
V centrálním parku sídliště Dubina, podél oplocení hřiště ZŠ Dubina 
sídlišti Dubina, byl vybudován „Fit park pro všechny“. Na měkčený 
povrch (pryžové kostky) bylo osazeno 11 ks venkovních cvičebních 
strojů pro všechny věkové kategorie, na nichž může najednou cvičit 
20 osob a postupně procvičit všechny části svého těla. Na každém 
stroji je osazen štítek s návodem ke cvičení. U Fit parku jsme osadili  
4 nové lavičky, které budou sloužit nejen pro odložení věcí cvičících, 
ale i pro odpočinek. Na jaře 2012 plánujeme podél oplocení osadit 
keře, které barevně doladí atmosféru tohoto místa. Uvažujeme i o do-
plnění cestiček mezi cvičebními stroji, rozhodnutí o jejich realizaci 
bude záviset na četnosti provozu a zkušenostech cvičících.   
na tržnici na sídlišti dubina, v ulici Jana Zajíce, u budovy čp. 
982, bylo osazeno 7 ks nových tržních stánků s dřevěnou konstruk-

cí. Pokud se tržní stánky osvědčí, plánujeme jejich osazení i na tržnici 
v ulici Na Drážce, v obchodním centru Galanta.
V roce 2008 bohužel došlo k odcizení 1 ks dřevěné sochy (kočky) 
a v roce 2009 k odcizení dalších 2 ks dřevěných soch (sovy s perga-
menem a krtka) na pohádkové cestě za ZŠ Dubina. Abychom udrželi 
daný ráz této cesty, objednali jsme u řezbáře výrobu 2 ks dřevěných 
soch – pohádkových postav – krtka a kočky, které byly ještě důklad-
něji osazeny již v září 2011. 
Na závěr mi dovolte, abych se s vámi tímto článkem na něja-
ký čas rozloučila a sdělila, že od prosince se již můžete obracet na  
ing. Luboše tušla - nového vedoucího odboru dopravy a ŽP, který 
mě bude zastupovat po dobu mé mateřské a rodičovské dovolené.

Ing. Lenka Vacinová 
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oD leDna čeká ParDubáky 
řaDa Změn v Sociální oblaSti

novinky ve výchoDočeSkém 
DivaDle

❑ ❑

K 1. lednu 2012 dochází v Pardubicích k řadě změn v sociální oblasti, ať 
už jde o výplatu sociálních dávek či péči o sociálně potřebné. V platnost 
vstoupí nový zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převádí 
z magistrátu a z jednotlivých obvodů na úřad práce. Zde je stručný vý-
čet těch nejdůležitějších změn:

všechny dávkové agendy přecházejí na úřad práce

Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. příspěvek 
na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. 
Tyto dávky dosud vyplácely úřady městských obvodů a také magistrát, 
který tuto službu vykonával i pro občany řady okolních obcí. Z magis-
trátu na úřad práce dále přechází agenda dávek pro zdravotně posti-
žené. Těmi se nově rozumí příspěvek na mobilitu a příspěvek na zdra-
votní pomůcky. Tyto dvě dávky od ledna nahrazují dosavadních osm 
dávek, o něž mohli žádat zdravotně postižení občané. V této oblasti 
bude úřad práce nyní administrovat i vydávání průkazu mimořádných 
výhod. Z magistrátu mu bude rovněž předána agenda související s pří-
spěvkem na péči a z jednotlivých obvodů organizace veřejné služby. 
Úředníky, kteří zajišťují výplatu těchto všech dávek a další zmiňované 
agendy, bude možné nalézt na pracovišti úřadu práce v Jiráskově ulici 
č. 20. Vzhledem ke kapacitním možnostem však ještě do konce ledna 
2012 budou agendy příspěvku na péči a zdravotně postižených umís-
těny ve stávajících magistrátních prostorách na náměstí Republiky (bu-
dova bývalého okresního úřadu). Od února by se i tyto agendy měly 
přestěhovat do bývalé budovy krajského úřadu v Jiráskově ulici. 

další sociální agendy přebírá od obvodů magistrát

Dvě agendy, které dosud vykonávaly úřady jednotlivých městských ob-
vodů, přecházejí od ledna pod Odbor sociálních věcí magistrátu. Jedná 
se o opatrovnictví, kdy je město určeno opatrovníkem osoby, která byla 
zbavena nebo omezena ve způsobilosti k právním úkonům. Druhou 
agendou pak je rozhodování o zvláštním příjemci důchodu. V tomto 
případě úřad určuje osobu, která je oprávněna přebírat důchod za ty, 
kteří si např. ze zdravotních důvodů nejsou schopni přebírat důchod 
osobně.

informace získáte na úřadech

Více informací je možné získat přímo od pracovníků oddělení sociálních 
dávek a oddělení příspěvku na péči, případně od pracovníků na sociál-
ních odborech úřadů městských obvodů. V záležitostech uvedených 
v druhém odstavci tohoto textu podá informace Úřad práce v Pardu-
bicích.  

Dis. Jana Procházková
vedoucí odboru sociálních věci Magistrátu města Pardubic

10. prosince měla na jevišti Městského divadla premiéru Eurípidova 
tragédie trójanky, kterou pohostinsky nazkoušel mladý režisér Pavel 
Ondruch. Hlavní role antického dramatu plného emocí, exprese, bás-
nického jazyka a jevištní obraznosti ztvárnily Zdena Bittlová, Jindra 
Janoušková, Romana Chvalová, Petra Tenorová, Václav Dušek a Martin 
Mejzlík. 

„Uvádění antických her není tolik časté, což souvisí například s jejich nároč-
ností uměleckou i provozní, ale antika patří a vždy bude patřit k vrcholům 
umělecké tvorby, k tomu základnímu, z čeho všichni tvůrci čerpají a bez če-
hož se evropská kultura neobejde, bez čeho by nebyla,“ láká na hru drama-
turg inscenace Zdeněk Janál.

Trójanky oslovují nejen tragickým osudem postav, ale též výrazně bás-
nickým slovem a svou múzičností, která inscenátory vedla k využití živé-
ho komorního orchestru složeného ze studentů pardubické konzerva-
toře. Sílu inscenace podtrhuje i patnáctičlenný ženský chór umožňující 
kromě melodramu také zpěv a tanec.

V současné době se zkouší hra Reginalda Rose dvanáct rozhněvaných 
mužů, která bude mít premiéru 7. ledna. Známé soudní drama režíruje 
ředitel Divadla pod Palmovkou Petr Kracik, jenž do jedné z hlavních rolí 
obsadil herce Petra Kostku. Dále diváci uvidí Jana Hyhlíka, Pavla Novot-
ného, Ladislava Špinera, Františka Švihlíka j. h., Josefa Vránu a další.

 „Zdánlivě jasný případ vraždy nevzbuzuje zpočátku žádné pochybnosti. 
Přesto se mezi dvanácti „spravedlivými“ porotci najde jeden, jemuž tíha or-
telu rozhodujícího o elektrickém křesle připadá příliš veliká na to, aby bylo 
možné vyřknout verdikt bez diskuse. Zdánlivě formální a zbytečná šance 
na obhajobu však vede k pochybnostem. Fakta ztrácejí svou jednoznač-
nost, jakmile padnou nové otázky či se objeví další souvislosti. Důkazy viny 
začínají svědčit pro nevinu…,“ nastiňuje děj dramaturg Tomáš Syrovátka.

Únor už pak bude patřit smíchu. Tři komedie v jedné o nevěře v českých 
ložnicích, které divadlo uvede pod společným názvem s cizí dámou 
v cizím pokoji, nazkouší herec a režisér Lumír Olšovský. Diváci ji popr-
vé uvidí 25. února. 

Od 27. února do 5. března se ve Východočeském divadle uskuteční XII. 
ročník Grand Festivalu smíchu, který představí nejlepší komedie, 
které vznikly na českých jevištích v roce 2011. Vstupenky jsou již v pro-
deji. 

Více o jednotlivých inscenacích a program festivalu naleznete na 
www.vcd.cz.

Radek Smetana 
tiskový mluvčí VČD





Bezbolestná 
      liposukce
Detoxikace

SLEVA  1300 Kč     
       600 Kč
SLEVA  280 Kč     
       160 Kč

www.ladyimage.cz

Lenka Cejnarová, Bartoňova 826 (3. patro) 
Pardubice – Dubina, tel.: 608 313 711

CHCETE MÍT = nové tělo během odpočinku! 
= vysněné křivky a hladkou pokožku! 

=  zatočit s celulitou a tukovými polštářky!
Po předložení tohoto kuponu získáte výše uvedenou slevu. 

Platnost kuponu do  31. 3. 2012.

dálE nabÍzÍME:
= pemanentní make-up 
= mezoterapii

PřiStavování velkoobJem. konteJnerů 2012❑
Na území MO Pardubice III je v nynější době určeno 11 vhodných stanovišť k přistavení VOK. 
Celkem se ročně jedná o 136 jednotlivých přistavení kontejnerů AVIA nebo LIAZ v určených 
týdnech a různých pracovních dnech. 

Stanoviště Den přistavení Přistavení v týdnech
Na Drážce – parkoviště Pondělí 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51
Dubina – u lesa Úterý 11;  13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
Dubina – Erno Košťála Úterý 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50
Luční – hřiště Středa 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
Luční – stadion Pondělí 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50
Skrbkova – Lesní Úterý 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50
Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47
Dašická 1755 – 1769 vnitroblok Čtvrtek 14; 26; 38; 47
Luďka Matury 856 Středa 18; 23; 33; 41
Na Drážce u č.p. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51
Lidmily Malé x Bartoňova Středa 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nejdříve ve 13 hodin.
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