Činnost starostky Aleny Stehnové od 12. 3. 2020 do 9. 6. 2020
Předkládám Vám zápis o činnosti starostky, který je přece jenom jiný svým obsahem vyplývající z doby
opatření proti šíření CIVID19.
Téměř po celý čas jsme na ÚMO Pardubice I kompletovali balíčky s ochrannými pomůckami
a informačními letáčky pro občany věkem 65+.
Některé úkoly jsme přes mimořádnou situaci vyřizovali e-mailem, telefonicky i při osobním setkání
s respektujícími opatřeními.
Dne 12. 3. 2020
− Jednání s Martinem Karasem, vedoucím oddělení kultury a cestovního ruch
•
Představení závěrů, vyhodnocení a doporučení v oblasti koordinace aktivit ve veřejném
prostoru města Pardubic a to na základě prosincového workshopu se zástupci úřadů MO
a některých odborů MmP.
−

Telefonická komunikace s p. Milanem Bajerem, podnět k úklidu zastávek na třídě Míru
Závěr: informace předána Dopravního podniku města Pardubic

−

Jednání u náměstka Kvaše, téma: úpravy v ulici Bratranců Veverkových (výjezd a vjezd),odkaz:
https://email.tiscali.cz/showAttachment/Koordinacni_situace_ul._Br._veverkovych_VARIANTA_1.
PDF?attachHash=jnLT6f50WfKwPKPXkHe3f3oyGMHq4Oq6tWj5dnZYJUC/DMkq%2BnGwnfIMk
4tE3Bnp2zbWz9DHKgEAdvjkCeRz5u1wsxfMJrB2eTcF/z0FNnYNwmZ0Y2goIEWEzVSbKXuzf1q
byg5WkCrtr8dMn4z%2BcNNkaMnXwVYk9HJB0UC1XZOpxmu7rQhBzYK2tS/byqS/5VSwNVGSh
5h5meYNP8YWkLjpkImYDX8SE/u1EeW4WoLyT

−

Slavnostní nové otevření Pojišťovny Slavia v Macháňově pasáži

−

Přeposlání UV k vyhlášenému nouzovému stavu. Vydaná mimořádná opatření a další
závazné pokyny byly zveřejněny na ÚD MO Pce I.

−

Odkaz na realizaci MAP II:
https://email.tiscali.cz/showAttachment/2020_02_MAP_dle_ORP_v2__NS_MAS_.jpg?attachHas
h=b5WmWMcTuDw9DxArDLeI4Xgq1V0jRP5W5MQLlQFYe5tw8AaZkHkLRzYUew3tPzFvOZBEt
guVfk5oWtJNCfGHdbwGWgbkpK6t2MCusywFy46lIBhvIFBy5zR%2B0r6jzZUrNpBXGgVdD88BtN
dOsXC5amz7xvB6xksfBqbLUzOTnrBCCYjSlPlo5xRvJnQfzU6FOH6jLYEixa1wsNdYEqTVuw51ra
W9vcusCUdzhdXfZluFMpcKeOsHd8NRUE9ADbGJ8TYh9TeuiRn%2BL

Dne 13. 3. 2020
− Telefonická komunikace s p. Šimkem, téma: problematika majetkových vztahů ve vnitrobloku
– Kutil.
−

Žádost o validaci seznamu lékařů, kteří na našem správním území ORP Pardubice (Pardubic)
pracují a budou přednostně zásobováni ochrannými prostředky ze skladů MZ.

−

Informace: bylo změněno uživatelské rozhraní aplikace „DejTip“. Rozhraní je provedeno
formou přehledové mapy, na které se jednak zobrazují veškerá hlášení včetně jejich stavů
a jednak se jednoduchým způsobem vkládají hlášení nová.

Dne 16. 3. 2020
− Jednání kvůli opatření COVID19
• Ve Společenském sále – s primátorem, který je nejen starostou ORP, ale i předsedou
Bezpečnostní rady ORP Pardubice, představení zástupců Krizového centra, MP, Policie
ČR, armády ČR, vedení města Pardubice a MmP
Závěr: koordinace, informování občanů
−

Informace: od úterý 17. března spustil MmP telefonní linku, která byla určena těm, kteří by si
nedokázali sami zajistit základní životní potřeby nebo ze závažných zdravotních důvodů
nemohou v době karantény chodit mezi lidi do obchodu. Linka s číslem 466 859 859 byla
v provozu ve všední dny mezi 7:00 – 16:00 hodinou. Zveřejnili jsme na místech tak, aby se s nimi
mohla seznámit cílová skupina.
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−

Na základě usnesení Vlády České republiky:
• I. Se doporučilo osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu
mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění
neodkladné zdravotní péče;
• II. Nařídilo starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc
při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

− Poděkování:
Vážená paní starostko, vážení kolegové, v příloze zasílám poděkování za provedená opatření
k ochraně památných stromů na Wernerově nábřeží…
Dne 19. 3. 2020
− Komunikace s ředitelem Střední školy řemesel a služeb Pardubice Ing. Milanem Randákem
o posunutí termínu roznášky poukázek a zpravodajů.
−

Jednání konané dne 16.3.2020 za účasti představitelů vedení města, tajemníka a vedoucích
odborů Magistrátu města Pardubic a zástupců jednotlivých úřadů městských obvodů vzešel
návrh na odložení splatnosti místního poplatku za komunální odpad o dva měsíce. Tento krok
spočíval v možnosti provedení pozdější úhrady místního poplatku usnadnil nastalou mimořádnou
situaci občanům a zároveň eliminoval návštěvy občanů v sídlech úřadů městských obvodů
v inkriminovaném období.

−

Organizace na ÚMO Pce I - pokladna byla jediným kontaktním místem. Byla a i nyní je opatřena
sklem a je vybavena respirátorem, brýlemi a rukavicemi. ODŽP odbavuje okénkem ve dveřích. Ostatní
zaměstnanci měli zamčené kanceláře a byli připraveni na telefonu. Mimo otevírací dobu byla budova
uzamčena.

Dne 20. 3. 2020
− Jednání se přes videokonferenci, se starosty MO, zkušební provoz
− Obdrželi jsme informaci. že žádost o dotaci v rámci Programu regenerace panelových sídlišť
pro rok 2020 ze SFRB uspěla, dotace je schválena ve výši max 4 002 080 Kč. Akce byla již
vysoutěžená, takže se mohla realizačně zahájit.
− Informace: novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. 7/2019, o místním
poplatku ze psů. Předmětem předložené novely je tedy úprava článku 5 vyhlášky (Splatnost
poplatku), v němž se roku, tj. k 30.6.2020.
− Finální korektura zpravodaje Pardubická 1
Dne 23. 3. 2020
− Převzala jsem dopis primátora M. Charváta, kde žádá o aktivaci sboru dobrovolných hasičů
k zajištění mimořádného zásobování zdravotnickým materiálem.
Dne 24. 3. 2020
− Videokonference se starosty MO – opatření COVID19, výklad MV k jednání zastupitelstva
a městských rad v době krizového opatření vlády…
Další téma:
•
čištění ulic
•
otevření sběrných dvorů
•
ochranné pomůcky – zásobování
•
rozpočtová opatření
•
různé
−
Jednání s náměstkem J. Nadrchalem
•
systém péče o zeleň na MO Pce I, finanční náročnost
•
potřeba aktualizace transferu
Dne 31. 3. 2020
− Videokonference se starosty MO.
Dne 3. 4. 2020
− Představení společnosti Zebra Group na Fáblovce, Staré Hradiště.
− Prohlídka mobiliáře na Palackého ulici – lavičky.
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Dne 6. 4. 2020
− MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.
1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje
postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARSCoV-2 mimořádná opatření.
Dne 7. 4. 2020
−
Videokonference se starosty MO
Poděkování občanky z Palackého ulice:
−
Vážená paní starostko,
tímto bych Vám velice ráda poděkovala za odstranění laviček na Palackého třídě. Již nyní pár dní
po odstranění laviček je ulice čistší! Téměř žádní bezdomovci se zde nevyskytují, jelikož nemají
kde vysedávat (pokud tedy nepočítám roh tř. Palackého s ul. Macanova, kde se nyní zdržují na rohu
u čínské večerky).
A co je pro nás osobně také velice důležitém je pocit bezpečí pro naše děti, které z bezdomovců
zdržujících se na ulici měly velký strach.
Věříme, že toto opatření přispěje k celkovému zlepšení životní úrovně obyvatel třídy Palackého,
i když jsme si vědomi, že problematiku bezdomovectví to ve svém důsledku neřeší.
Dne 14. 4. 2020
−
Videokonference se starosty MO – investice, koordinace akcí
−
Reakce na podnět občana k sestříhání keřů zlatice Ve vnitrobloku naši zahradníci provedli na zlatici zmlazovací řez, který se na živých plotech běžně dělá.
Po kontrole jsem zjistili, že není seříznutý až ke kořenům, ale jedná se pouze o zmlazení přestárlých keřů
jako součást pravidelné péče o přestárlé skupiny keřů. Vnitroblok pravidelně kontrolujeme, pokud by
náhodou keře neobrazily, bude zde provedena dosadba živého plotu. Zahradníci zde upravili
i nevzhledné a přerostlé keře hlohyně, vypleli nově založený živý plot z tisu atp.
Ke zmlazení jsme přistoupili ze 2 důvodů - jednak kvůli stáří keřů (kategorie řezu udržovací a řez
sesazovací) a jednak kvůli velkému nepořádku a nutnosti jeho vysbírání pod keři - nálezy injekčních
stříkaček, nebezpečí pro děti, psy....
Keře budou přihnojeny a případně zamulčovány, aby se podpořila jejich regenerace a květení
v následujícím roce.
Dne 15. 4. 2020
− RMO Pardubice I
− Dohodnuto s p. M. Nývltem, že letošní Pardubická devítka se z důvodu situace opatření
překládá na podzimní termín. Z původního termínu 29. dubna byla tradiční akce uspořádána
ve čtvrtek 17. září 2020.
− Písemný podnět (e-mailem) od p. Šnajberkové z Bartolomějské ul. 84 na přemnožení holubů
v Bartolomějské ulici.
Řešení: nahlášeno Ing. Míčovi na OŽP MmP
Dne 20. 4. 2020
− Změna provozní doby ÚMO Pardubice I od pondělí 20. 4. 2020
− Tisková zpráva do médií o revitalizaci nábřeží Závodu míru a financování akce
− Rozhovor pro VČT na téma Matičního jezera:
https://email.tiscali.cz/showAttachment/MATICNI_JEZERO.docx?attachHash=lSvWhqWtjkZwymQvB7
MMYXkIr1oIf1CNsl3GTi0lT8x7AzQATRNG0pluopeSwbU1n7aC5hnHMzVnDS8iKi4Ou/rHIZcaS7Et4H9
EH1rP7yt64DQveEU5lvZXzM/lKXyvAH2bDO3%2BNAbIAJnvFRqkRz5t1PeqdOu6zgh%2BJ0LRgqvgR
foS6tHrt4%2Bkjq6TbU6frOA%2B8g13eI4df%2BIF5
Dne 21. 4. 2020
− Jednání s ředitelem SmP Ing. A. Kopeckým – budoucí smlouva mezi MO Pce I a Službami
města Pardubic
− Videokonference se starosty MO Pardubice I
Dne 22. 4. 2020
− Regenerace Závodu míru – zpracování podkladů pro tiskovku, stavba RPS Závodu míru
začala 22. 4. 2020 a bude dokončena za 6 měsíců (tj. do 22. 10. 2020).
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−

ÚMO Pardubice I sídlí na adrese, kde vlastníkem objektu je Statutární město Pardubice, kde jsou
úřadu přidělovány kancelářské prostory pro výkon vlastní činnosti. V současné době byla jedna
z kanceláří přemístěna do nově přidělené kanceláře (která dříve byla určena jako jedna menší
jednací místnost pro odbor sociálních věcí MmP), která by měla být pro náš úřad určena
pro 2 zaměstnance. Kancelář je o rozměrech 3,36 m x 4,5 m a je situována na jižní stranu
budovy bez klimatizace. V místnosti je umístěn server obsluhující počítačovou síť dvou pater
MmP. Toto zařízení neustále „hučí“ a produkuje teplo. Požádali jsme posouzení hlučnosti
v místnosti č. 2 ve 4. patře budovy. Hlučnost je právě způsobována zařízením serveru počítačové
sítě, kde kvůli hlukové zátěži v tak malém prostoru není možné umístit zaměstnance a podstoupit
riziko ohrožení jeho zdraví.
Řešení: ekonomka provizorně pracuje v kanceláři starostky

Dne 23. 4. 2020
− Podnět od p. Felcmana, o stavu v areálu ÚAMK, která vede podél rychlodráhy k Labi, na jejíž
začátku je nyní uzavřený podjezd k Trojici.
Řešení: na místě byl zjištěn a fotograficky zdokumentován aktuální stav. Nacházel se zde velký
nepořádek v podobě zmiňovaného torza automobilu, pneumatik, dřevěných beden, palet, PET
lahví a mnoha dalšího odpadního materiálu. Pravděpodobně se jedná o černou skládku.
Na základě následné identifikace v portálu ČUZK (Katastr nemovitostí) bylo zjištěno, že tato
lokalita sice spadá do městské části Pardubice I, ale že se nejedná o pozemek ve vlastnictví
města, nýbrž o pozemek ve vlastnictví soukromé osoby.
Vyzvali jsme vlastníka nemovitosti k odklizení černé skládky.
Dne 27. 4. 2020
− Zkušební videokonference Komise pro pozemky a reklamu
− Sepsání návrhu smlouvy na seče s dohodnutými úpravami. Smlouva byla předložena řediteli
Ing. A. Kopeckému a byla podepsána.
− Informace: na základě opatření z důvodu koronavirové pandemie se Česká federace vozítek
s pedály a po schválení Francouzskou federací vozítek s pedály rozhodla zrušit Evropský pohár
vozítek s pedály, který se měl konat 30.května 2020 v Pardubicích na Třídě Míru.
− Pracovní skupina Programu regenerace městské památkové rezervace, rekapitulace akcí
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2020. Tabulka byla upravena na základě požadavku Ministerstva kultury
– jedná se o drobný přesun v návrhu podpory města ve výši 2 000,- Kč tak, aby bylo vyhověno
podmínkám programu – konkrétně se jedná o podmínku, že město Pardubice je povinno přispívat
žadatelům minimálně 10% z celkových způsobilých výdajů.
• Proběhla níže uvedená změna – detailněji v přiložené tabulce.
 řádek č. 5. – Dům, Pernštýnská ul. č.p.35 - (původně částka 90 tis. Kč, nová částka
88 tis Kč)
 řádek č. 2 – Měšťanský dům, Kostelní č.p. 94 – (původně částka 10 tis. Kč, nová částka
12 tis. Kč)
https://email.tiscali.cz/showAttachment/Tabulka_vyse_dotace.xls?attachHash=cK6cRKAn4jxVe8
Znll8Owa8SEcSgMd5NNAJ9ggGmk3Rug1zkPy6WZTCe5PMKbfXPf9fh%2BMJx/M%2Beae7IDk
mUMDbejo0%2BPNrdCg7O0yhhaNBRFJXwfZRA%2BaqlBmjIsOG2gg9aJmEBwVU7rPTwz91gD
PJRoBDXGxR%2B10KlSGNI3kA%2Bo6lA1XfsKFZ82V%2BUAKbnCvaKP
Dne 30. 4. 2020
− Natáčení pro Český rozhlas na téma: revitalizace sídliště nábřeží Závodu míru
− Podnět od p. P. Klimpla, v ulici Na Okrouhlíku, před domem 937 stojí půl roku automobil
bez jakéhokoli pohybu. Nyní už nemá ani SPZ - Vyřešeno.
− Objednávka navýšení výsypu odpadkových košů:
Pernštýnské náměstí – byla přidána sobotu
Bubeníkovy sady – výsyp 4x týdně (PO-ST-PÁ-NE)
Park Na Špici – přidána sobotu
Jedná se o dočasné opatření pouze v měsíci květnu 2020.
Dne 4. 5. 2020
− Skypové jednání na téma úpravy v ulici Bratranců Veverkových, náměstek Kvaš,
V. Bakajsa…
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− Jednání RMO Pce I
− Komunikace s p. Šmahelem:
v médiích jsem si všiml, že Saller Group chce opět zpoplatnit parkování. Děkuji Vám, že hájíte
zájmy občanů města, a doufám, že Vám moje informace pomůže.
Jako projektant jsem se účastnil výstavby a myslím, že to byla jedna z písemných podmínek
územního rozhodnutí (prodeje pozemku), že 500 míst vybuduje investor pro město (parkování
u nádraží), zbylá parkovací místa (něco málo přes 500) vyšlo podle prodejní plochy. Pak někdo
povolil Saller Group místo parkovacích míst postavit bowlingové centrum a provozovnu
Mcdonalds - předpokládám, že to byla pouze neznalost podmínky prodeje (ÚR)….
Závěr: budeme sledovat
Dne 5. 5. 2020
− Skypová schůzka Komise pro pozemky a reklamu
−

Podnět zastupitele M. Slanaře:

1. dotaz je směřován k parkovišti před Gymnáziem, Pardubická, kde elegantním
způsobem byste jako obvod mohli rozšířit parkovací místa cca o 8 vozů. Je zde celkově
problematická situace s parkováním nejen pro studenty a učitele GyPce,
ale i při návštěvě Sportovní haly, Dašická (místo travnaté plochy)

2. dotaz je směřován ke stromořadí v ulici Jahnova podél budovy
MmP a Krajského úřadu, kde je problém s náhradní výsadbou?

3. dotaz je k uschlému stromu na Karlovině
Odpovědi:
Ad 1.:
nápad, zrealizovat stavbu parkoviště před Gymnáziem Pardubice v ulici Dašická je jistě
zajímavý. Nicméně, jestliže realizaci této stavby požadujete po městském obvodu, musím Vás
upozornit, že tato stavba není v programu rozvoje MO Pardubice I. Městské obvody mají
ze Statutu města zajišťovat pouze údržbu stávajících ploch, a to dle jejich funkčního využití.
Jelikož se v tomto případě jedná o investiční akci, je potřeba, abyste se obrátil na Magistrát
města Pardubic, odbor dopravy nebo odbor majetku a investic.
Ad 2.:
co se týká výsadby nových stromů v Jahnově ulici (jedná se o úsek od autobusové zastávky
u Krajského úřadu, až po Informační centrum na náměstí Republiky), situace je taková, že se
zpracovává projektová dokumentace. Ta je v tuto chvíli víceméně hotova. Řeší se jen poslední
přeložky sítí a statické posouzení na stožáry veřejného osvětlení. Zjistilo se totiž,
že zakořenitelné kontejnery pro tyto stromy zasahují do těsné blízkosti těchto atypických
stožárů a musíme prověřit, zda nedojde k jejich statickému narušení. V této chvíli se rozpočet
na novou výsadbu stromů v ulici Jahnova vyšplhal na sumu lehce převyšující 4 miliony.
Následně tedy bude záležet na „velké radnici“, zda finanční prostředky v takové výši na tuto
akci uvolní.
Ad 3:
Máme objednáno pokácení vícero stromů, tento je v pořadí. Termín, kdy se k němu firma
provádějící kácení stromů dostane, však neznám.
Co se týká výsadby nových stromů po stromech odstraněných (náhradní výsadby), je to
složité. Představa, že do původního místa lze zcela jednoduše zasadit strom nový, je lichá.
Narážíme totiž na zákon č. 458/2000, energetický zákon, který mimo jiné zakazuje umisťovat
v ochranném pásmu jednotlivých sítí jakoukoliv výsadbu stromů. Zákon neřeší, že v daném
místě již byl stávající jiný strom, že se jedná o nahrazení stromem novým. A v městských
komunikacích je tolik sítí, že se ochrannému pásmu prostě nevyhneme. Bohužel, tak je tomu
i v obou Vámi uvedených případech.

Dne 6. 5. 2020
− Jednání s tajemníkem MmP Mgr. Zítkem – prostorové možnosti ÚMO Pce I
− Jednání s Ing arch. M. Langrovou – bytový komplex v prostoru bývalých tiskáren
− Informace: od Romana Chvilíčka, projektového manažera, ČSOB - v průběhu tohoto týdne
probělo na pozemku „Prokopky“ podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
v místech plánovaného umístění nové budovy ČSOB, požadavek o koordinaci prací vzhledem
k revitalizaci nábřeží Závodu míru.
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Dne 7. 5. 2020
− Obhlídka na místě na základě upozornění p. Líbalové, Pospíšilovo náměstí 1636 – stromy,
prasklý vodovodní řád, neopravené chodníky…
Dne 8. 5. 2020
− J. Rejda (starosta MO Pce V) – navrhnul kolegiu starostů odpuštění poplatků z předzahrádek
ve stejném znění jako v okolních městech (Hradec Králové a Chrudim) a to osvobození o platby
do 31.10.2020. Požádal o naše reakce, s tím, že by následně připravil materiál pro správce
poplatků na obvodech, ale také jasné postupy a informace pro podnikatele.
https://email.tiscali.cz/showAttachment/MATICNI_JEZERO.docx?attachHash=lSvWhqWtjkZwym
QvB7MMYXkIr1oIf1CNsl3GTi0lT8x7AzQATRNG0pluopeSwbU1n7aC5hnHMzVnDS8iKi4Ou/rHIZ
caS7Et4H9EH1rP7yt64DQveEU5lvZXzM/lKXyvAH2bDO3%2BNAbIAJnvFRqkRz5t1PeqdOu6zgh
%2BJ0LRgqvgRfoS6tHrt4%2Bkjq6TbU6frOA%2B8g13eI4df%2BIF5
Závěr:
V rámci opatření ke zmírnění dopadů epidemie na provozovatele stravovacích zařízení sloužících
pro veřejnost na území města Pardubice, starostové městských obvodů souhlasí prominutím
místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem provozu realizovaného
mimo provozovnu na veřejném prostranství za podmínek stanovených právními předpisy
(např. formou prodeje prostřednictvím výdejového okénka, prodeje s sebou bez vstupu
do provozovny, resp. ve venkovním prostoru v rámci letních zahrádek) těmto subjektům, jenž je
zaveden Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Pardubic č. 9/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, v platném znění, a to v období od 14. 3 2020, kdy byla Usnesením
vlády ČR č. 211 zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb až do doby
trvání platnosti navazujících rozhodnutí vlády ČR, resp. mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR, kterými se (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost) zakazuje
přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, nejdéle
však do 31.10.2020.
Zastupitelstvo města Pardubic
Vyzývá
městské obvody statutárního města Pardubice, aby úřady městských obvodů v rámci
opatření ke zmírnění dopadů epidemie na provozovatele stravovacích zařízení sloužících
pro veřejnost na území města Pardubice prominuly těmto subjektům místní poplatek
za užívání veřejného prostranství za účelem provozu realizovaného mimo provozovnu
na veřejném prostranství za podmínek stanovených právními předpisy (např. formou prodeje
prostřednictvím výdejového okénka, prodeje s sebou bez vstupu do provozovny,
resp. ve venkovním prostoru v rámci letních zahrádek), jenž je zaveden Obecně závaznou
vyhláškou statutárního města Pardubic č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, v platném znění, a to v období od 14. 3 2020, kdy byla Usnesením vlády ČR
č. 211 zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb až do doby trvání
platnosti navazujících rozhodnutí vlády ČR, resp. mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR, kterými se (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost) zakazuje
přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, nejdéle
však do 30.6.2020.
Ukládá
předložit výzvu obsaženou v bodu I. tohoto usnesení zástupcům městských obvodů
statutárního město Pardubice.
Z: Kvaš Petr, náměstek primátora
Dne 13. 5. 2020
− Jednání k možné rekonstrukci budovy úřadu MO Pce I – přízemí (M. Charvát, J. Hruška,
M. Zitko, A. Stehnová, tajemnice MO Pce I)
−

Žádost p. B. Rouba o placenou pracovní činnost ve výši 3 000,- Kč za měsíc, na základě
každodenní práce, a to nejen v psaní příspěvků, sdílení podstatných informací, ale rovněž
v P. R. obvodu jako celku. Nad rámec smlouvy umísťuje články, ale i části zpravodaje
na web. Pardubicka1.cz, jehož dosah se pohybuje v řádech tisíců přečtení, mnohem větší dosah
pak mají informace distribuované prostřednictvím sociální sítě facebook.

Dne 14. 5. 2020
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−

Podnět od p. Horáčkové: vyčištění prostoru u morového sloupu na Pernštýnském náměstí
- likvidaci plevele na těchto pozemcích zajišťuje společnost Služby města Pardubice.
Závěr: úklidová četa ÚMO Pce I provedla odplevelení a vyčištění, přišlo poděkování
p. Horáčkové.

Dne 15. 5. 2020
− Rozvoz ochranných štítů po mateřských školách v Pardubicích.
− Zrušení akce „Hurá na prázdniny“ v Bubeníkových sadech vzhledem k okolnostem kolem
opatření.
Dne 18. 5. 2020
− Jednání RMO Pce I.
− Videokonference redakční rady Pardubické 1.
− Výroční zpráva z RIC (Rodinné Integrační Centrum) za rok 2019
https://email.tiscali.cz/showAttachment/Vyrocni_zprava_RIC_2019_WEB.zip?attachHash=vv7scl
9/2vsPQqbfI52nwndkgHTKOUIFGaORx%2BMN5JHKdvxeeYjso0%2ByWQknYoumGwkkcI7olI%
2BIpposu6leOV%2BgOLs8lZvYE4aJ2DuTnjeWiXwzFuwtYvORCwFStD1kBgISMG9aCRxc41R3c
NOPlYQeIXRHT2c7Kw/aoaKkNfFYbxt/aiamVcqEVrtbmPGOPzKfQCDEX5x4GHSu0
Dne 19. 5. 2020
− Slavnostní zahájení stavby Východočeské galerie – v bývalých Winternitzových
automatických mlýnech
− Jednání s J. Kubou – pomoc při realizaci projektu →internet pro obce zdarma
− Jednání na téma: budoucího provozování parku Na Špici (OHA, ORS, vedení města,
starostka MO Pce I, tajemnice…)
− Jednání s Ing. Hájkem – průjezdnost v ulici Br. Veverkových
− Videokonference redakční rady Pardubické 1
Dne 20. 5. 2020
− Porada vedoucích odborů ÚMO Pce I
− Jednání s p. Č. Šťovíčkem – akce čtení z bible na území MO Pce I
− Jednání s p. Šimkem a se zástupci občanů kvůli majetku objektu ve vnitrobloku – Kutil.
− Podnět p. L. Kindlové, pomoc se zajištěním sekání trávy v areálu městského útulku
ve Štrossově ulici. Opět tak jako každý rok, nejsou posekané pozemky ve vlastnictví města a je
problém venčit psy umístěné v útulku, viz přiložené foto. Jedná se o pozemky c. 4131, 4131/1,
4131/2 atd.
Závěr: zařízeno, výzva MmP
Dne 21. 5. 2020
− Rozvoz ochranných štítů po mateřských školách v Pardubicích
− Jednání s ředitelem MO Pce R. Hüblem, téma: vraky, pokuty MP x přestupková řízení
na našem odboru, bezdomovci – kontejnerová ubytování, příprava akce Sv. Martina
Dne 22. 5. 2020
−
Účast při konkurzech na ZŠ Štefánikova a ZŠ Spořilov
−
Vypracování zprávy ohledně plnění předvolebních cílů
Dne 25. 5. 2020
− Jednání s p. Hofrychrovou, téma: umístění vnuků k diagnostice do speciálních zařízení.
− Podepsala jsem petici ze SMO ČR - Petice proti "25", prosba o podpoření aktivity starostů
k zachování příjmů městům, obcím a krajům.
Dne 26. 5. 2020
− Jednání se zastupitelem F. Sedlákem, p. Prokopovou, Ing. Prokopem – prostor v Kostelní
ulici, který musí opustit, kontraverze mezi p. Prokopovou a nájemnicí v objektu, postup
Rozvojového fondu.
−

Informace: Pardubice se letos pyšní titulem Evropské město koní 2020. Tento titul si od roku
2016 předávají města sdružená v síti EURO EQUUS, tedy sídla s hlubokou dostihovou tradicí
nebo tradicí chovu koní. Žádost o dočasné polepení cyklostezky /chodníky v našem obvodu
samolepkami se symbolem koně, zaslaná grafika je vizuálem tohoto roku/.
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−

Podnět p. A. Vaisové: žádost o pomoc s vyčištěním průchodu mezi vchody 2039 a 2040 jejich domu
Jindřišská ulice 2037-2042, Pardubice.

Dne 27. 5. 2020
− Jednání u náměstka Kvaše, předání správy třídy Míru na MO Pce I, kde jsem se razantně
ohradila, abychom dostali pěší třídu v takovémto stavu do správy – všichni přítomní
(Kvaš, Bakajsa, Hruška a zástupci MO Pce I) situaci chápali a navrhovali řešení.
− Koordinační jednání (M. Charvát, A. Stehnová, R. Hejný, V. Štěpánek, P. Heřmanský, J. Rejda
P. Králíček, V. Čapek, J. Jirout, V. Dyntar – VaK, B. Veber, M. Nemec, J. Hruška, J. Chvojka, M.
Kortyš), kooordinace investičních akcí ve městě v roce 2020 a výhled do roku 2021.
Dne 29. 5. 2020
− Účast na konkurzním řízení na DDM Beta, Štolbova ul.
Dne 31. 5. 2020
− Informace: akce Pokládání kamenů zmizelých Vás chci informovat o termínu pokládání kamenů
v Pardubicích. Termín je 1.9.2020 v 16:00 hod.
Dne 1. 6. 2020
− Jednání s p. Pavlíkem, téma: přijímací řízení do škol na MO Pce I
− Komise pro děti a rodinu – Domov pro seniory u Kostelíčka, představení projektu
− Účast na jednání Finančního výboru, na programu jednání bylo finanční vypořádání a závěrečný
účet
Dne 2. 6. 2020
− Porada vedoucích odborů ÚMO Pce I
− Žádat o pomoc s řešením, …nemůžeme z rozporných sdělení dobrat pravdy. Ze stavebního
úřadu jsme se dozvěděli, že se jedná o udržovací práce… (překopaní silnice, oplocení
staveniště, zákazy vjezdu a zastavení…) a že to bude trvat do 14ti dnů. V písemnosti, včera
vylepené prováděcí firmou na naše vchodové dveře, je uvedeno, že to bude trvat do 31.7.2020!
Odpověď: upřesnění informací
Dne 3. 6. 2020
− Účast na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání
− Účast na zahájení promenádních koncertů v Bubeníkových sadech
Dne 8. 6. 2020
− Jednání u náměstka J. Mazucha: investice a koordinace akcí na MO Pce I
− Jednání u primátora M. Charváta k problematice autovraků vzhledem novelizaci zákona
− Jednání RMO Pce I
Dne 9. 6. 2020
− Porada vedoucích odborů ÚMO Pce I
− Jednání ve vnitrobloku s p. Šimkem a obyvateli, majetkové nároky na budovu „Kutila“
− Příslib účasti na pietním setkání k uctění památky obětí heydrichiády a vzpomínkový akt
na para-výsadek Silver A Pardubice 25. 6. 2020
−

Studie úpravy v křižovatce Bubeníkova x Štrossova, komentář Ing. Tomáše RAKA
TRDesign s.r.o., vysvětlení po jednotlivých ulicích:

ul. Bubeníkova:
- velkou změnou je odstranění přechodu přes 3 pruhy - toto řešení neodpovídá platné legislativě,
respektivě by odpovídalo, pokud by byl provoz pěších řízen signalizací. Bez signalizace je délka
přechodu nevyhovující a při přecházení je značné riziko střetu či zastavení pěšího v jízdním pruhu odstranění přechodu můžeme prodloužit odbočovací pruh o cca 5 – 6 m, což zvětší kapacitu čekacího
úseku na odbočení o jedno vozidlo (vím, není to moc, ale tím pádem bude o jedno vozidlo blokující
plynulost na hlavní silnici méně)
- odstraněním přechodu se v tomto místě uvolní pohyb vozidel, neboť vozidla nebudou muset dávat
přednost chodcům přecházejících přes 3 pruhy. Dále to bude mít pozitivní dopad na to, že při
odstranění přechodu bude zlepšen průjezd křižovatkou s odbočením do jednosměrné části ulice
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Štrossova a Sakařova. Opačně i vjezd z ulice Sakařova do ul. Bubeníkova bude bez komplikací
souvisejících s dáváním přednosti na přechodu.
- ... jiným slovy. Dle mého zjištění (i sledování na místě samém) si myslím, že odstranění přechodu zlepší
zejména plynulost a propustnost v severní části křižovatky, neboť zejména řidiči budou řešit pouze
dopravní situaci na pozemní komunikaci. Vymístění přechodu zlepší dále plynulost průjezdu na
odbočení z Bubeníkovi do okolních ulic.
ul. Štrossova (směr k nemocnici):
- tím, že bychom neuvažovali přechod v ulici Bubeníkova, přesuneme koncentraci pěších do jednoho
místa, ve kterém umožníme bezpečnější přecházení díky vložení stavebně řešeného ostrůvku,
jenž ochrání pěší při přecházení. Vlečnými křivkami, jež byly uvažovány s průjezdy vozidel (BUS, TNV,
popeláři), je možné stavebně ostrůvek vybudovat. Parametry ostrůvku jsou však na hranici minimálních
vnitřních rozměrech, jenž norma uvažuje.
- pro zlepšení kapacity přechody (pro zvýšení počtu přecházejících - vlivem odstranění sousedního
přechodu) bych volil rozšíření přechodu ze současných 4m na 5m.
- délku přecházení vlivem ostrůvku rozdělíme na 7,63m a 4,15m, což umožní bezpečné přecházení
pouze jednoho jízdního pruhu. Vnitřní rozměr ostrůvku je v ose 2,25m (na kraji 2,0m a na konci 2,5m)
- stavebním vymezením ostrůvku pomocí kamenných obrubníků vyvýšených na +20 cm bude vnitřní
prostor ochranou pro pěšího, jenž bude přecházet přes vozovku
- pro zlepšení viditelnosti přechodu doporučuji, aby byly stávající stromy v nároží křižovatky odstraněny
včetně značení, jenž by bylo do značné míry přemístěno mimo rozhled na přechod (oranžový
trojúhelník)
ul. Sakařova
- zde je navrženo zejména přesunutí stávajícího přechodu dále od hranice křižovatky tak, aby vznikl
mezi přechodem a hranicí křižovatky alespoň malý vyčkávací prostor pro vozidla odbočující na hlavní
silnici v délce BUS
- jde o to, že dnes díky odbočování vozidel musí vozidlo (kvůli rozhledu) najet do křižovatky, čímž blokuje
samotný přechod (STOP čára je daleko, aby z ní bylo plnohodnotně vidět do křižovatky)
- přesun přechodu umožní vozidlu najet do křižovatky, aby byl zajištěn výhled pro odbočení
a dále nebude (a to je podstatné) blokován přechod stojícím vozidel pro přechod pěších. Jinými slovy
může v křižovatce stát jak vozidlo, tak i přecházet pěší. Dnes stojí vozidlo a pěší, ač na přechodu,
jej musí obcházet. Vozidla přijíždějící ze Sakařovi ulice mají možnost stát za přechodem a další
před přechodem a tím v době čekání umožnit plnohodnotné přecházení pěších
- pro navedení pěších na novou polohu přechodu bude asi nezbytné, aby se prodloužila obě zábradlí
v nároží křižovatky
ul. Štrossova (jednosměrná část)
- sice jde o určitou zkratku na ulici Husovu, tak bych tu ulici spíše viděl s určitým zklidněním a napadlo
mě, dát na stávající přechod vyvýšený zpomalovací práh, který bude v úrovni chodníků a ztíží
tak vozidlům vjezd do jednosměrky, tady zklidní dopravu vjezdu a do určité míry bude znepříjemňovat
průjezd touto ulicí k ulici Husova
- jelikož je v z opačné strany možný výjezd cyklistům, doplnil jsem značení o vyhrazený pruh pro cyklisty
(namísto dopravního stínu) a tím jim definoval ochranný prostor pro najetí do křižovatky
včetně nasměrování na práh.
Abych to shrnul, tak jsem se snažil to, aby daný úsek byl jak bezpečný pro všechny účastníky
(zejména pro pěší), tak aby se i zlepšila trochu průjezdnost daného místa. Odstraněním přecházení v ulici
Bubeníkova vznikne pouze jedno, plně chráněné místo, kde budou moci pěší bezpečně přecházet
přes silnici, jejíž šířkové parametry mohou být dále řešeny pouze signalizací. Odstraněním jednoho
křížení pěších bude uvolněna část křižovatky pro další účastníky, kteří budou dbát pouze provozu vozidel
(usnadnění orientace atd). Posuny a odstraněním stávajících poloh přechodů navýšíme (byť minimálně)
čekací úseky v odbočením, což zlepší celkovou kapacitu křižovatky. Stavebním úpravami zlepšujeme
bezpečnost přecházení v jednom místě křižovatky a dále vytváření možnost děleného přechodu
se středovou ochranou. Zpomalovacím prahem zklidňujeme dopravu na vjezdu. Sice se může namítat,
že odstraněním prodlužujeme délku na přecházení (pouze v jednom směru Bubeníkova - jednosměrná
Štrossova), ale všem se nedá plně vyhovět.
Dne 7.6. 2020
Zaznamenala: Alena Stehnová, starostka MO Pardubice I
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