
Vážení spoluobčané,

 v minulém roce jsme si všichni 
stěžovali na dlouhou zimu, že „je jí 
až moc“, letos snad ani žádná nebyla. 
Pomohlo to stavařům i dopravcům, 
nám to přineslo nelehké rozhodová-

ní, kdy máme začít práce na připravených akcích. Rozhodli 
jsme se pro začátek března – a napadl sníh. Teď ale už 
začalo opravdové jaro – i podle kalendáře – a my máme 
radost z rychle pokračující přestavby Jindřišské ulice a ze 
započatých prací na opravě dětského hřiště na Karlovině.  
V těchto dnech byly zahájeny práce ve Štrossově ulici, v 
úseku od křižovatky s ulicí Ke Kamenci, podél nadjezdu, 
kde bude provedeno odvodnění komunikace a opraven 
povrch vozovky a chodníku. Dá se říci, že se začínajícím 
novým rokem začínáme plnit to, co naše nové zastupitel-
stvo schválilo a na co přidělilo finanční prostředky.
 Největší naší akcí v letošním roce bude oprava parku na 
náměstí Čs. legií. Přípravou projektu se zabýváme již něko-
lik let (již jsme vybudovali parkovací místa na severní i jižní 
straně náměstí), letos chceme zahájit opravu samotného 
parku. Protože jsem slyšela různé řeči o tom, že chceme 
vykácet veškerou zeleň, mohu občany ujistit, že většina 
stromů zůstane. Co se skrývá pod slovem většina? Musejí 
se vykácet uschlé stromy směrem do Smilovy ulice a něko-
lik stromů doporučených ke skácení Agenturou pro ochranu 
přírody a krajiny ČR. Zelené plochy budou proti původnímu 
stavu zvětšeny, budou vysázeny další stromy a keře. Ve 
středu parku bude kruhový prostor s fontánou, park bude 
vybaven novými lavičkami a odpadovými koši. Pro názor-
nou představu vám budoucí podobu parku představujeme 
ve vizualizaci na obrázcích uvnitř Zpravodaje. Na finančním 
krytí se bude podílet hlavně městský obvod a izraelská firma 
Bohemia-sen (náhrada za vykácenou zeleň na Masarykově 
náměstí), 2,5 mil. korun se podařilo získat ze státního 
rozpočtu.
  V letošním roce budeme ještě pokračovat v další úpravě 
vnitrobloku U Marka, dokončuje se projektová dokumenta-
ce na třetí etapu regenerace na sídlišti v Dašické ulici. Již 
delší dobu se na nás obracejí obyvatelé s žádostí o zpevně-
ní stezky pro chodce a „kolaře“, která spojuje cestu kolem 
zámku s Labskou ulicí. V nejbližší době bude dokončena 
projektová dokumentace a jsem přesvědčena, že stezku 
opravíme tak, aby ji mohli používat i vozíčkáři, a že práce 
budou dokončeny ještě v průběhu letošního roku. 
 Již několikrát jsem psala o tom, jaké problémy máme  
s vandaly, kteří nám ničí fasády, odpadové koše, sloupky  
a hlavně dětská hřiště. Největší problémy jsou za parko-

vacím domem na sídlišti Karla IV. Za peníze, které ročně 
vydáváme na opravu tohoto dětského hřiště bychom již 
postavili jinde nové. Přesto jsme se rozhodli ještě jednou, 
ale již naposled, ho nechat opravit. V případě, že bude hřiš-
tě opět zničeno, přesuneme herní prvky do jiného, vhodněj-
šího prostoru.
 Na závěr si vás dovoluji pozvat na již tradiční koncerty  
v Bubeníkových sadech, které se budou konat opět každou 
středu od 17:00 h, a to od 2. května 2007.

 Těším se na setkání s vámi.
 

(za období leden až březen 2007)

99 let
Anna Šlingrová

96 let
Marta Horáková

95 let
Františka Landová

90 let
Věra Wachková, Olga Křivková, Josefa Seidlová, Jaroslav Matys

85 let
Jiří Klikorka, Zdeněk Křivka, Věra Součková, Otto Adámek, Jarmila 
Kubíčková, Jaroslav Horňáček, Věra Petráňová, Karel Nádvorník, 
Miloslava Chudá, Pavlína Kabrhelová, Irena Tučková, Jiřina Sedláč-
ková, Vladimír Sedlák, Eduard Prášil, Václav Klema, Vlasta Jungová

80 let
Věra Mašková, Miroslav Klimpl, Marie Švecová, Ladislav Chvojka, 
Jaroslava Judová, Miloslava Kočitá, Václav Samek, Bohuslav Řehá-
ček, Jaroslav Říha, Blažena Štěpánková, Jaroslava Brandýsková, 
Danuše Karbanová, Jaroslav Novák, Vlasta Dimitrovová, Rudolf Bláha, 
František Molnár, Jindřiška Svobodová, Alena Heřmanová, Olga 
Rossová, Jiří Zástěra, Vítězslav Marek, Božena Dvořáková, Zde-
něk Paulín, Věra Müllerová, Zdeněk Holý, Václav Moucha, Miroslav 
Smažil

SLOVO STAROSTKY
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Úřad městského obvodu
Pardubice I

číslo: 17
duben 2007

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Dodatečně blahopřejeme paní Jaromíře Šutové, která oslavila své 
95. narozeniny v prosinci loňského roku. Zároveň se omlouváme za 
nesprávně uvedené jméno v prosincovém vydání našeho Zpravodaje.
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Populární koncerty dechové hudby opět 
v Bubeníkových sadech!
Městský obvod Pardubice I opět pořádá již tradiční prome-
nádní koncerty, které se konají  každou středu od 17:00 
do 19:00 hodin. První koncert se uskuteční 2. května 
2007, kdy v Bubeníkových sadech zahájí sezonu kapela 
Živaňanka pod vedením Jindry Vašíčka.
Koncerty se budou konat jako obvykle přes celé léto až do 
podzimu, a k poslechu zde  budou vyhrávat přední decho-
vé orchestry Pardubicka. Poslední koncert je plánován na 
26. září 2007, vše ale bude záviset zejména na počasí.
V příjemném prostředí máte možnost občerstvit se v blíz-
kém bistru Marina, nebo jen posedět v klidném prostředí 
při poslechu známých lidových melodií.
Všichni jste srdečně zváni!

 Termín Učinkující:  
 2. 5. 2007 DH Živaňanka   
 9. 5. 2007 DH Pernštejnka
 16. 5. 2007 DH Živaňanka   
  23. 5. 2007 DH Pernštejnka

  30. 5. 2007 DH Živaňanka   
    6. 6. 2007 DH Pernštejnka
  13. 6. 2007 DH Přelouč
  20. 6. 2007 DH Živaňanka   
  27. 6. 2007 DH Pernštejnka
    4. 7. 2007 DH Živaňanka   
  11. 7. 2007 DH Pernštejnka
  18. 7. 2007 DH Přelouč
  25. 7. 2007 DH Živaňanka   
    1. 8. 2007 DH Pernštejnka
    8. 8. 2007 DH Holice
  15. 8. 2007 DH Živaňanka   
  22. 8. 2007 DH Pernštejnka
  29. 8. 2007 DH Živaňanka   
    5. 9. 2007 DH Pernštejnka
  12. 9. 2007 DH Přelouč
  19. 9. 2007 DH Živaňanka   
  26. 9. 2007 DH Pernštejnka

    Martina Bajerová
    OESV ÚMO Pardubice I

KONCERTY V BUBENÍKOVÝCH SADECH

Zahájení investičních akcí na úseku dopravy a životního 
prostředí v první polovině letošního roku 

V úvodním slově paní starostky jste byli seznámeni s nej-
většími investičními akcemi, plánovanými pro letošní rok.
Jak už jste si určitě všimli, pokračuje od 5. března rekon-
strukce ulice Jindřišská a dále již byla zahájena výstavba 
dětského hřiště ve vnitrobloku ulice Arnošta z Pardubic  
u bytového domu č.p. 2606. Další nové dětské hřiště, obsa-
hující nejen herní prvky a pískoviště, ale i sportoviště pro 
míčové hry a odpočinkové plochy, vznikne ve vnitrobloku 
ulic Palackého a Hlaváčova – U Marka. 
V měsíci dubnu letošního roku budou dokončeny opravy tří 
stávajících dětských hřišť, a to v sídlišti na nábřeží Závodu 
míru u bytového domu č.p. 1884, ve vnitrobloku ulic Dašic-
ká a Studánecká u bytového domu č.p. 1250-1251 a v ulici 
Karla IV. za parkovacím domem. 
Z menších investičních akcí byl letos opraven stávající 
přístřešek na kontejnery v ulici Smilova u bytového domu  
č.p. 2025, zcela nový přístřešek bude vybudován v ulici Polská.

Oprava přístřešků na kontejnery v ul. Smilova
Před opravou     Po opravě

   Odbor dopravy a životního prostředí
   ÚMO Pardubice I

INFORMACE ODBORU DOPRAVY A ŽICOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU V KOSTCE
„Obytné zóny“
Začátek obytné zóny je označen dopravní značkou „IP 26a“
Konec obytné zóny je označen dopravní značkou IP 26b“  

A jak bychom se měli v této zóně pohybovat?
• Vozidlo se smí v obytné zóně pohybovat tak, aby neo-

hrozilo chodce, nejvýše však rychlostí 20 km/hod. Přitom 
musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nes-
mí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
• Chodci se mohou pohybovat po celém prostoru ulice, 
nesmí však znemožnit vozidlům průjezd.
• Stání vozidel je v obytné ulici dovoleno pouze na místech 
k  tomu vyznačených. Jinde je povoleno pouze zastavení 
pro bezodkladné naložení nebo vyložení materiálu a osob.
• Vozidla vyjíždějící z obytné zóny jsou povinna dát před-
nost vozidlům na komunikaci, která není součástí obytné 
zóny. Výjezd z obytné zóny je tedy výjezdem z vedlejší 
komunikace na komunikaci hlavní.
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INFORMACE
Městská policie Pardubice umístí od 23. 4. 2007 v Městském obvodu Pardubice I informativní 
radar pro měření rychlosti.  V průběhu 14 dnů bude radar postupně nainstalován v ulicích 
Sakařova, Závodu míru, Dašická, Palackého. Na těchto ulicích si bude každý projíždějící řidič 
moct zkontrolovat, jak přesně mu ukazuje jeho tachometr ve vozidle. Radar bude ukazovat 
pouze rychlost vozidla do určité výše (např. do 70 km/h), aby toto zařízení nelákalo k testo-
vání vozidel některých „závodníků“.
Tento „ukazatel rychlosti“ je schopen, kromě jeho základní funkce – upozornění na rychlost 
blížícího se vozidla, zaznamenávat a následně statisticky vyhodnocovat rychlosti projíždě-
jících vozidel. Tyto výstupy budou využívány jako podklad pro rekonstrukce cest a další  
preventivní, popř. i represivní působení na řidiče s cílem zvýšení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích v našem obvodu.

INFORMACE ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ)
V červenci 2006 byla zahájena realizace projektu “Komu-
nitní plánování sociálních služeb v Pardubicích”, který 
zpracoval odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardu-
bice a který je spolufinancován z rozpočtu EU, ČR a města 
Pardubice.

V listopadu 2006 zahájily svou činnost pracovní skupiny, 
které byly určeny podle cílových skupin uživatelů sociálních 
služeb. Jsou to: Osoby se zdravotním postižením; Cizinci, 
národnostní a etnické menšiny; Osoby v obtížné životní 
situaci a společensky nepřizpůsobení; Senioři; Rodiny  
s dětmi a mládež.

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je popsat 
současný stav sociální oblasti v Pardubicích (tj. síť posky-
tovatelů sociálních služeb, potřeby uživatelů sociálních 
služeb, chybějící služby, apod.), a na základě těchto infor-
mací vytvořit plán rozvoje sociálních služeb. Účastníky 
komunitního plánování jsou zástupci města, poskytovatelů 
sociálních služeb a zástupci uživatelů sociálních služeb, tj. 
osob, které tyto služby využívají. Dále se účastní zástupci 
z řad veřejnosti a další subjekty působící na území města 
Pardubice.

Úřad Městského obvodu I se zapojil do procesu komunit-
ního plánování a jeho zástupce se účastní jednání pracov-
ních skupin Cizinci, národnostní a etnické menšiny, Osoby 
v obtížné životní situaci a společensky nepřizpůsobení  
a Rodiny s dětmi a mládež. Pokud máte zájem podílet se 
na této činnosti, máte možnost účastnit se jednání některé 

z pracovních skupin. Své připomínky a názory můžete také 
vyjádřit prostřednictvím organizací, které působí na území 
města a účastní se komunitního plánování, nebo můžete 
oslovit paní Janu Kuncovou, vedoucí oddělení sociálních 
věcí Úřadu městského obvodu Pardubice I, která je čle-
nem pracovních skupin komunitního plánování (viz výše), 
příp. vhodit své podněty do schránky obvodu, která je i pro 
takovéto účely umístěna ve vchodu do budovy úřadu. Infor-
mace o komunitním plánování vám poskytne koordinátor  
p. Ondřej Flégr (ondrej.flegr@mmp.cz, 466859818).

    Jana Kuncová
    vedoucí sociálního oddělení

Vizualizace rekonstrukce nám. Čs legií
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Úřad městského obvodu Pardubice I

Starostka 
PaedDr. Tomanová Hana 466 046 011
 
Kancelář úřadu
Tajemnice  
Ing. Křížková Gabriela 466 046 011
Sekretariát  
Matuchová Hana 466 046 011
Podatelna, ověřování  
Bubnová Petra  466 046 012
Stuchlíková Pavlína  466 046 012
 
Právní odbor 
JUDr. Veleta Ladislav - vedoucí odboru 466 046 020
Macharová Ivana 466 046 021
Broulík Jiří 466 046 022
 
Odbor ekonomických a sociálních věcí
Sejkora Milan - vedoucí odboru 466 046 030
Šotková Miriam 466 046 031
Bajerová Martina 466 046 032
Oddělení sociálních věcí  
Kuncová Jana - vedoucí oddělení 466 046 033

Dytrtová Dana 466 046 034
Suchá Gabriela 466 046 036
Pokladna  
Hlásná Alena  466 046 037
 
Odbor dopravy a životního prostředí
Pechmanová Hana - vedoucí odboru 466 046 040
Pešavová Bohdana  466 046 041
Leksová Ivana 466 046 042
Bochová Lenka 466 046 043
Životní prostředí 
Ing. Bernardová Iňa 466 046 044
 
Stavební úřad 
Tobolková Lenka - vedoucí odboru 466 046 050
Ing. Skladanová Kateřina 466 046 051
Ing. Brůna Pavel 466 046 052
Hutlová Jitka 466 046 053
 
Fax 466 046 090

E-mail: jmeno.prijmeni@umo1.mmp.cz
 posta@umo1.mmp.cz

INFORMACE PRÁVNÍHO ODBORU
Postup při vymáhání nezaplacených poplatků a pokut
Nezaplacené poplatky vyplývající ze zákona (např. popla-
tek za TKO) nebo neuhrazené pokuty uložené správním 
orgánem, jsou vymáhány v tzv. exekučním řízení, vede-
ném podle zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v 
platném znění. Pokud není v zákonné lhůtě poplatek nebo 
pokuta zaplacen, správní orgán zašle nejprve dotyčné oso-
bě výzvu k zaplacení s určením náhradního termínu, do kdy 
má být zaplaceno. Jestliže osoba ani v tomto náhradním 
termínu svou povinnost zaplatit nesplnila, správní orgán 
poté podá návrh na nařízení exekučního řízení k přísluš-
nému soudu, který následně vydá usnesení, jímž nařídí 
exekuci na majetek osoby, tzv. povinného. Současně soud 
pověří provedením exekuce konkrétního exekutora, který 
poté vydá exekuční příkaz, v němž je specifikován druh 

exekuce, která bude provedena vůči povinnému. 
Druhy exekuce:
1. přikázáním pohledávky z účtů povinného vedených  
u bank a spořitelních a úvěrních družstev nebo jiné pohle-
dávky, 
2. srážkami ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo 
náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocen-
ské dávky, stipendia apod., 
3. prodejem movitých věcí,
4. prodejem nemovitostí.
 
Je nutné konstatovat, že platit včas se vyplatí, neboť koneč-
ná výše opožděné platby může být s ohledem na exekuční 
náklady několikanásobně vyšší než původní platba, což 
může povinnému způsobit nemalé komplikace.

Pracovní doba:

k úplnému odbavení občanů
pondělí, středa: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

k přijímání podání (písemné, ústní) a možnosti nahlížení do 
spisu, VIDIMACE A LEGALIZACE (ověřování), POKLADNA
pondělí, středa: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
úterý, čtvrtek: 8.00 – 11.30 13.00 – 15.30  
Pátek: 8.00 – 12.00


