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	 vstupujeme	do	posledního	roku	tohoto	volebního	období.	Je	
tedy	na	místě	bilancovat	výsledky	naší	práce.	Jak		se	nám	daří	pl-
nit	program	rozvoje	našeho	obvodu?	Staráme	se	o	příjemný	život	
našich	občanů?	Pečujeme	dostatečně	o	životní	prostředí?	

	 Dá	se	říci,	že	se	nám	daří	úspěšně	plnit	program	rozvoje	naše-
ho	obvodu.	Uvnitř	tohoto	zpravodaje	najdete	výčet	akcí	realizova-
ných	v	roce	2013.	V	příštím	roce	ale	očekáváme	snížení	rozsahu	
realizace	investičních	akcí	z	důvodu	dalšího	snížení	příjmové	části	
rozpočtu	našeho	obvodu.	Příčinou	je	změna	právních	předpisů	
v	oblasti	odvodů	poplatků	z	provozu	loterií	a	jiných	podobných	
her,	 kdy	 příjemcem	 financí	 již	 není	 městský	 obvod	 ale	 město,	
a	to	se	o	tyto	prostředky	není	ochotno	podělit.	Ještě	v	r.	2013	
jsme	obdrželi	doplatek	za	předchozí	 léta	za	provozování	výher-
ních	hracích	přístrojů	ve	výši	cca	2,5	milionu	Kč	přímo	od	provo-
zovatelů	heren.	Bohužel	s	těmito	prostředky	nemůžeme	již	v	příš-
tím	roce	počítat	

	 I	v	oblasti	péče	o	životní	prostředí	musíme	nadále	hledat	mož-
nosti	úspor	vynaložených	nákladů.	Na	našem	obvodu	již	téměř

Vážení a milí spoluobčané, 
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97 let
Emilie Karbanová
Marie Kohoutková

96 let
Věra Hübnerová
Věnceslava Franková

95 let
Ludmila Janečková

94 let
Jaroslav Franc
Jaroslava Adamcová
Jan Iserle
Ludmila Černohousová

93 let
Jarmila Pořádková
Marie Poláková

92 let
Vlasta Mužíková 
Ludmila Novotná
Ludmila Kellerová 

91 let
Miluše Černá
Miloslav Aubrecht
Marie Bečvářová
Jiřina Břehovská
Libuše Meclová
Václav Jireš
Jaroslav Holeček
Bohumíra Mašková
Miroslav Potůček
Václav Tomáš
Vojeslav Štěrba
Tomáš Spanlang
Dagmar Praxová

90 let
Olga Čípová
Václav Zavřel
Eliška Štěpánová
Věra Nechvílová
Věra Nosková
Danuše Krannichová
Vlasta Fofoňková
Oldřich Kalhous
Zdeňka Svobodová
František Vítek
Vladimír Štěpánek

Věra Půlpánová
Jarmila Štosková

85 let
Věra	Ripplová
Věra	Kyllarová
Věra	Balcarová
Marta	Horáková
Jiří	Krejčík
Marie	Smetanová
Dagmar	Jahodová
Jindřich	Kment
Marie	Jánová
Rudolf	Svoboda
Božena	Věříšová
Věra	Potůčková
Božena	Dočekalová	

80 let
Hana	Jizbová
Marie	Trampotová
Miloslava	Pětioká
Hana	Řeháčková
Marta	Černíková
Ivona	Výmolová
Miroslav	Hanák
Jarmila	Němcová
Věra	Davidová
Miloslava	Soudková
Zdeňka	Tomášová
Alena	Bauerová
František	Kožnárek
Růžena	Němcová
Václav	Gottwald
Blanka	Ulrichová
Hana	Rádlová
Eva	Stuchlíková
Marie	Vojtěchovská
Mária	Kmínková
Karel	Jirásek
František	Měchura
Václav	Sobota
Stanislav	Kořan
Anna	Kadeřábková
Viktor	Klepš
Zdeněk	Štourač
Jindřich	Hypeš
Ilona	Malochová
Vlastimil	Zatloukal
Jan	Šimek
Bohumila	Kofroňová
Bohuslav	Voženílek
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2	roky	funguje	nový	Odbor	majetku	a	správních	činností	,	jehož	
pracovníci	 mají	 kromě	 jiného	 na	 starosti	 využití	 pracovníků	
z	alternativních	zdrojů	pracovních	sil.	Využíváme	práce	odsouze-
ných	a	klientů	úřadu	práce.	V	příštím	roce	vás	prostřednictvím	
zpravodaje	seznámíme	s	úsporami	oproti	minulému	období,	kdy	
jsme	práce	spojené	s	péčí	o	životní	prostředí	v	našem	obvodu	
zadávali	v	plném	rozsahu	u	společnosti	Služby	města	Pardubic	a.s..	

	 Vím,	že	 je	potřeba	naší	práci	stále	zlepšovat	a	že	nikdy	ne-
dosáhneme	 toho,	 aby	 všichni	 občané	 obvodu	 byli	 spokojeni.	
Důkazem	toho,	že	vás	naše	práce	zajímá,	je	i	skutečnost,	že	jste	
pečlivými	čtenáři	tohoto	čtvrtletníku	a	neunikne	vám	žádná	chy-
bička,	která	se	nám	občas	vloudí	do	textu.		Přesto	za	svoji	osobu		
i	 za	kolektiv	mých	spolupracovníků	a	zaměstnanců	úřadu,	kte-
rým	touto	cestou	děkuji,	slibuji,	že	budeme	v	nastoleném	trendu		
pokračovat	i	v	příštím	roce.

	 Věřím,	že	se	s	mnohými	z	vás	setkám	v	sobotu	14.12.2013	
v	15.00	hod.	před	divadlem,	u	vánočního	zpívání	s	MO	I.	.

	 	Závěrem	mi	dovolte	vám	popřát	zklidňující	adventní	poho-
du,	krásné	a	pohodové	vánoční	svátky	plné	klidu	a	lásky	v	kruhu	
vašich	nejbližších	a	do	nového	roku	2014	vám	všem	přeji	hod-
ně	štěstí,	zdraví,	mnoho	úspěchů	v	osobním	i	pracovním	životě.		
Zároveň	bych	vám	rád	poděkoval	za	spolupráci,	za	vaše	podněty	
a	 připomínky,	 které	 nám	 pomáhají	 vytvořit	 z	 našeho	 obvodu		
příjemnější	místo.
		

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta
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Předvánoční zpívání 
s Městským obvodem Pardubice I
Vážení a milí spoluobčané, 

tak jako každý rok si vás dovolujeme srdečně pozvat na předvánoč-
ní akci „Zpívání s Městským obvodem Pardubice I“, která se bude 
konat v sobotu 14.12.2013 od 15:00 do 17:00 hodin před Východo-
českým divadlem Pardubice. Tradiční české koledy zahrají a zazpí-
vají dechové hudby Barevná muzika a Pernštejnka. 

Pro každého z vás máme připravenou malou vánoční pozornost. 
Společným zpíváním vánočních koled přijďte prožít hezké adventní 
odpoledne. 

Těšíme se na shledání s vámi
Marcela	Jelínková

místostarostka	MO	Pardubice	I

ADVENTNÍ VÝSTAVA
Vážení a milí spoluobčané, 

stejně jako v předchozích letech Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Rady Městského obvodu Pardubice I přemýšlela, jak zpříjemnit dětem neko-
nečné čekání na Vánoce. Proto jsme se i v letošním roce rozhodli uspořádat 
výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy, které se nacházejí na našem 
území. Soutěže se mohly zúčastnit práce s adventní a vánoční tematikou,  
vyrobené jakoukoliv výtvarnou technikou. Nejlepší dílka byla oceněna. Nebylo 
to lehké rozhodování … Předané výrobky byly tak hezké, že jsme se o ně chtěli 
podělit, proto jsou od 11.12.2013 do prvního lednového týdne 2014 vystaveny 
v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje, aby se jimi mohlo potěšit 
co nejvíce lidí. Věřím, že zpříjemní den všem, kteří sem zavítají a i díky nim se 
dostanete do té správné vánoční nálady. 

Ráda bych vám jménem celé komise popřála šťastné a veselé Vánoce  
a do roku 2014 všechno dobré. 

      PhDr.	Andrea	Troníčková
	 	 	 	 	 	 		předsedkyně	komise	Rady	

městského	obvodu	Pardubice	I	
																																																																										pro	školství,	kulturu	a	tělovýchovu	



UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKOVÝCH PARCEL 
na území městského obvodu Pardubice I 

ANKETA 
ul. Ke Tvrzi, Škroupova, Benedettiho a U Kamenné vily

Přistavení velkoobjemových kontejnerů a odvoz odpadu 
na území MO Pardubice I v roce 2014

Pravidelná	údržba	vlastních	ploch	spočívá	
zejména	v	sekání	trávy,	likvidaci	plevelů,	od-
borném	ošetření	stromů a	keřů	včetně	likvi-
dace	náletových	dřevin	a	v	neposlední	řadě	
také	 úklidu	 odpadků.	 Tento	 výčet	 je	 brán	
zejména	 se	 zřetelem	 na	 to,	 že	 ve	 většině	
případů	jsou	plochy	vlastníků,	na	něž	se	již	
více	jak	10	let	obracíme,	veřejným	prostran-
stvím	 našeho	 obvodu.	 Avšak	 i	 přes	 námi	
každoročně	zasílané	osobní	dopisy	s	upo-
zorněním	 na	 nutnost	 péče	 o	 tyto	 pozem-
ky	 musíme	 bohužel	 konstatovat,	 že	 jsme	
jen	málo	úspěšní.		Na	tento	fakt	poukazují	
i	čísla,	jež	nám	vycházejí	po	provedené	bi-
lanci.	V	našem	obvodě	je	téměř	60	000	m² 
veřejných	 ploch	 v	 soukromém	 vlastnictví,	
které	 patří	 asi	 30	 vlastníkům.	 S	 kladným	
přístupem	jsme	se	setkali	pouze	u	několika	
z	nich,	kteří	si	plní	své	povinnosti	vyplývají-
cí	ze	zákona	o	obcích	a	z	tzv.	rostlinolékař-
ského	zákona.	Pro	úplnost	uvádíme	citace	
z	uvedených	zákonů.

Zákon	č.	128/2000Sb.,	o	obcích,	ve	zně-
ní	pozdějších	předpisů,	ust.	§	58,	odst.	2:	

„Obec	může	uložit	pokutu	osobě,	která	ne-
udržuje	čistotu	a	pořádek	na	pozemku,	kte-
rý	užívá	nebo	vlastní,	tak,	že	naruší	vzhled	
obce“.

Zákon	č.	326/2004	Sb.,	o	rostlinolékařské	
péči	 a	 o	 změně	 některých	 souvisejících	
zákonů,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	ust.	
§73,	odst.	3:	„Obecní	úřady	obcí	s	rozšíře-
nou	působností	projednávají	ve	svých	ob-
vodech	přestupky	nebo	jiné	správní	delikty	
týkající	se	výskytu	a	šíření	plevelů,	 jakožto	
škodlivých	organismů,	které	se	šíří	z	neob-
dělávané	zemědělské	půdy	a	neudržované	
nezemědělské	půdy	a	které	ohrožují	životní	
prostředí	nebo	zdraví	lidí	nebo	zvířat,	a	uklá-
dají	 odstranění	 zjištěných	 nedostatků	 se	
stanovením	lhůty“.

Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 se	 situace	 stává	 již	
neúnosnou	 a	 Městský	 obvod	 Pardubice	 I	
nemůže	za	své	prostředky	financovat	povin-
nosti	soukromých	vlastníků,	bude	příští	rok	
přikročeno	 k	 radikálnímu	 řešení.	 Všichni	
vlastníci,	kterých	se	to	týká,	budou	v	jarních	

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce se obracíme na vlastníky pozemkových parcel na 
území Městského obvodu Pardubice I, jakožto fyzické i právnické osoby, s upozorněním na pravidel-
nou údržbu těchto soukromých pozemků. 

měsících	vyzváni	k	plnění	svých	povinností	
a	pokud	ani	poté	nedojde	k	nápravě	nedo-
statků	a	pravidelné	údržbě	ploch,	budeme	
nuceni	přistoupit	k	vymáhání	formou	sank-
cí.	Tento	přístup	 je	 již	nezbytný	 i	proto,	že	
je	 problematika	 neudržovaných	 pozemků	
předmětem	 neustálé	 kritiky	 místních	 oby-
vatel,	 zejména	 pak	 z	 důvodu	 přítomnosti	
alergenů,	 neupraveného	 vzhledu	 centra	
města,	množství	odpadků	a	s	tím	spojené-
ho	výskytu	nežádoucích	živočichů	apod.	

Doufáme,	 že	 vlastníci	 pozemků	 nebudou	
k	 tomuto	upozornění	a	následné	poslední	
výzvě	 lhostejní	 a	 pomohou	 nám	 udržovat	
střed	 města	 Pardubic	 ke	 spokojenosti	 ne-
jen	místních	občanů,	ale	i	návštěvníků,	kteří	
k	nám	zavítají.

Odbor	dopravy	a	životního	prostředí,	
Úřad	městského	obvodu	Pardubice	I

V LETOŠNÍM ROCE SE PODAŘILO:

	 upravit	systém	odvodnění	v		ul.	Jiráskova	u	parkoviště
	 opravit	chodník	v	ul.	Benedettiho
	 opravit	další	část	chodníků	v	ul.	Na	Okrouhlíku
	 provést	cykloopatření	ul.	Dašická,	Smilova,	Jahnova

	 dle	generelu	zpracovaném	městem	Pardubice
	 pokračovat	v	regeneraci	sídliště	Karla	IV.	–	1.	etapa	chodníku		

	 v	ul.	Arnošta	z	Pardubic
	 dokončit	regeneraci	ve	vnitrobloku	ohraničeném	

	 ul.	Sladkovského	–	Pernerova	–	Sukova	–	bylo	vybudováno
	 nové	dětské	hřiště,	opraveny	opěrné	zdi	a	kompletně	
	 obnovena	zeleň

	 opravit	část	chodníku	ul.	Karla	IV.	v	úseku	od	ul.	U	Husova
	 sboru	po	ul.	Jiráskova

	 v	ul.	Bulharská	dokončit	úpravu	sytému	odvodnění	 -	doplnit		
	 o	11	nových	uličních	vpustí	

	 vybudovat	nová	kontejnerová	stání	v	ul.	Mezi	Mosty	
	 a	v	ul.	Za	Pasáží

	 opravit	rampu	-	chodník	ve	vnitrobloku	u	parkovacího	domu
	 sídliště	Karlovina

	 opravit	asfaltové	povrchy	v	celkové	hodnotě	3	mil.	Kč	
	 upravit	stávající	dřeviny	v	parku	Na	Špici	ještě	před	plánovanou		

	 rekonstrukcí

INVESTICE

Začátkem	října	2013	se	písemně	obrátil	náš	odbor	dopravy	a	životního	
prostředí	Úřadu	městského	obvodu	Pardubice	I	formou	ankety	na	obča-
ny	žijící	v	ulicích	Ke	Tvrzi,	Škroupova,	Benedettiho	a	U	Kamenné	vily	se	
žádostí	o	vyjádření	názoru,	zda	mají	zájem	o	zřízení	lokality	placeného	
stání	v	této	oblasti.	I	když	jsme	si	byli	vědomi	skutečnosti,	že	před	několi-
ka	lety	obyvatelé	projevili	zásadní	nesouhlas	s	tímto	řešením,	přesto	jsme	
potřebovali	zjistit	současný	názor	na	tuto	problematiku.	Vycházeli	jsme	
z	požadavků	některých	zde	bydlících	obyvatel,	kteří	se	domnívali,	že	by	
zřízení	zóny	placeného	stání	v	uvedených	ulicích	stávající	situaci	zlepšilo,	
protože	do	těchto	míst	odstavují	auta	řidiči	zejména	z	ulice	Bulharská,	
kde	v	současné	době	je	placené	stání	zřízeno.	

Formou	ankety	bylo	tedy	osloveno	42	respondentů	(zástupců	jednotli-
vých	rodinných	domů)	a	ti	byli	požádáni,	aby	na	tuto	problematiku	vy-
slovili	svůj	názor.	Z	uvedeného	počtu	oslovených	jsme	získali	odpověď	
od	22	respondentů,	z	nichž	7	bylo	pro	zřízení	 lokality	placeného	stání	
a	15	bylo	opačného	názoru.	I	když	jsme	v	průvodním	dopisu	k	anketě	
uvedli,	 že	 se	 nejedná	 o	 přípravu	 realizace	 placeného	 stání,	 ale	 pouze		
o	zjištění	názoru	obyvatel,	přesto	odbor	obdržel	několik	urážlivých	telefo-
nátů	a	podání.	

Někteří	občané	zároveň	s	odevzdáním	anketního	lístku	připojili	další	ná-
měty	vyjadřující	připomínky	i	podněty	k	řešení	problému	této	lokality,	je-
jichž	řešením	se	budeme	postupně	zabývat.	Těm,	kteří	se	pod	své	návrhy	
podepsali,	bude	písemně	odpovězeno.	

Závěrem	bychom	vám	chtěli	sdělit,	že	cílem	ankety	bylo	pouze	zjištění	
vašich	názorů	na	případnou	možnost	 zařazení	 těchto	ulic	do	systému	
placeného	stání	města	Pardubic	a	v	současné	době	město	Pardubice	
o	takovéto	změně	neuvažuje.	

Odbor	dopravy	a	životního	prostředí,	
Úřad	městského	obvodu	Pardubice	I

Vážení spoluobčané, dne 31. 12. 2013 
je úřad z technických důvodů UZAVŘEN.

Děkujeme za pochopení.

NA PŘÍŠTÍ ROK 2014 PLÁNUJEME:

	 obnovit	stromořadí	v	ul.	Smilova,	které	je	zničené	škůdcem
	 (štítenka)

	 v	rámci	regenerace	sídliště	Karla	IV.	pokračovat	rekonstrukcí
	 vnitrobloku	za	parkovacím	domem

	 opravit	druhou	stranu	chodníku	v	ul.	Benedettiho
	 pokračovat	opravou	další	částí	chodníku	v	ul.	Na	Okrouhlíku

	 (část	od	ul.	Schulhofova	po	ul.	Wintrova)
	 opravit	chodník	v	ul.	Sezemická	v	části	od	ul.	Gebauerova	

	 po	Pospíšilovo	nám.
	 zkoordinovat	opravu	chodníků	v	ul.	Havlíčkova	s	opravou	

	 plynovodu
	 opravit	chodník	na	severní	straně	nám.	Čs.	legíí
	 vybudovat	dětské	hřiště	u	Matičního	jezera
	 upravit	bezbarierově	přechody	U	Kostelíčka	v	trase	

	 do	Bubeníkových	sadů

Stanoviště VOK Den přistavení Přistavení v týdnech 
Bubeníkovy	sady	–	Bulharská	x	U	Kostelíčka	 Pondělí	 9;	11;	13;	15;	16;	17;	19;	21;	23;	25;	27;	29;	31;	33;	35;	37;	39;	41;	43;	45;	47;	49;	51

Macanova	x	U	Marka	 Úterý	 10;	13;	16;	19;	22;	25;	28;	31;	34;	37;	40;	43;	46;	49;	52

nábř.	Závodu	míru	–	parkoviště	u	školy	 Čtvrtek	 11;	14;	17;	20;	23;	26;	29;	32;	35;	38;	41;	44;	47;	50

Židov	–	restaurace	Na	Haldě	 Pondělí		Středa	 9;	12;	14*;	16*;	17*;	18*;20*;	23;	24;	26;	29;	32;	35;	36*;	38*;	40*;	41*;	42*;	44*;	46;	47;	50	

Sezemická	–	nám.	Pospíšilovo	 Středa	 10;	12;	14;	16;	18;	20;	22;	24;	26;	28;	30;	32;	34;	36;	38;	40;	42;	44;	46;	48;	50

Bratranců	Veverkových	–	proti	parkovišti	(u	č.p.2337)	 Středa	 13;	17;	21;	25;	30;	35;	39;	43;	48

Bělobranské	nám.	 Středa	 13;	17;	21;	25;	30;	35;	39;	43;	48

Karlovina	za	parkov.	domem	 Středa	 15;	28;	41;	49

nábř.	Závodu	míru	–	Poseidon	 Úterý		 11;	23;	37

Spořilov	–	u	zábradlí	 Úterý	 10;	12;	14;16;	18;	20;	22;	24;	26;	28;	30;	32;	34;	36;	38;	40;	42;	44;	46;	48;	50;	52

Bulharská	–	u	rychlodráhy	 Čtvrtek	 15;	21;	37;	45

Bulharská	(Škroupova	x	Benedetiho)	 Pátek	 37;	42;	46;	48

Havlíčkova	 Čtvrtek	 9;	14;	23;	36;	49

POLABINSKÉ GYMNÁZIUM NA MOZARTOVĚ UL. 
otevře příští rok opět tři třídy!

Pro	školní	rok	2014/2015	otevře	naše	gymná-
zium	opět	tři	třídy,	do	kterých	přijme	90	žáků.	
Přijímací	zkoušky,	které	proběhnou	22.	a	23.4.	
2014,	budou	složeny	ze	tří	písemných	testů	při-
pravených	spol.	SCIO	(český	jazyk,	matematika,	
obecné	 studijní	 předpoklady)	 s	 maximálním	
možným	ziskem	130	bodů.	Pro	studium	na	kte-
rémkoli	gymnáziu	zřizovaném	Pardubickým	kra-
jem	je	nutné	dosáhnout	hranice	minimálně	58	
bodů.	Doplňujícím	kritériem	pro	obě	pardubic-
ká	 gymnázia	 bude	 výsledek	 na	 vysvědčeních	

na	konci	8.	a	v	pololetí	9.	třídy	ZŠ.	Body	bude	
možné	 získat	 také	 za	 úspěchy	 v	 olympiádách	
a	soutěžích	a	za	aktivity	žáků	nad	rámec	stan-
dardních	školních	povinností.

Všechny	 zájemce	 o	 studium	 na	 našem	 gym-
náziu,	 jehož	 hlavním	 cílem	 je	 poskytnout	
studentům	 všeobecné	 vzdělání	 a	 připravit	 je	
kvalitně	 ke	 studiu	 na	 vysokých	 školách	 v	 ČR		
i	v	zahraničí,	zveme	na	Den otevřených dveří 
ve čtvrtek 31.1. 2014 od 15:00 do 18:00.	

Nejen pro polabinské deváťáky a jejich rodiče máme dobrou zprávu. 

Přijďte	 si	 prohlédnout	 budovu	 školy,	 odborné	
učebny	s	moderním	vybavením,	novou	moderní	
aulu	či	studentské	respirium,	setkat	se	se	stu-
denty	i	pedagogy	školy.	Rádi	Vám	poskytneme	
podrobnější	informace	jak	o	studiu,	tak	i	o	boha-
tých	aktivitách	školy,	úspěších	našich	studentů	
i	rozmanitých	projektech,	které	naše	gymnázi-
um	realizuje.

Mgr.	Marek	Výborný
ředitel	školy

více	najdete	na	www.gymozart.cz


