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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám v tomto před-
vánočním období popřála krásné  
vánoční svátky plné klidu a lásky, 
svátky, strávené s těmi, kteří vám 
jsou nejbližší. Konec letošního roku 
prožijte v pohodě a sváteční náladě  

a do roku 2010 hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním  
i pracovním životě.
Každý konec roku je pro nás časem hodnocení, ohlížením 
se za tím co bylo, účtováním a přijímáním nových předsevzetí. 
Dnes ale nechci ani hodnotit, ani slibovat. Chci děkovat  
– děkovat vám všem, kteří nám osobně nebo písemně sdělujete  
své připomínky a návrhy, jak zlepšit naši práci i vzhled našeho  
obvodu. Děkuji i těm, kteří nám občas napíšete a pochválíte  
nás. Já tyto Vaše dopisy nazývám „pohlazením na duši“  
a věřte, že jsou pro nás pro všechny povzbuzením v další práci.
Na závěr vás zvu na naše předvánoční koncerty 21. a 22. pro-
since od 17:00 h, tentokrát u nově nasvíceného stromu před 
obchodním centrem Magnum.

Zastupitelstvo města Pardubic udělilo 15.9.2009 
paní Martě Horákové Medaili města Pardubic.

3. prosince oslavila paní Jaromíra Šutová 98. narozeniny

Úřad městského obvodu
Pardubice I

číslo: 28
prosinec 2009
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BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM (za období říjen - listopad 2009)

96 let
Miroslav Drbohlav

95 let
Marta Pastorková, Brigita Lulková

94 let
Milada Mrázková, Anna Kovářová

93 let
Emilie Karbanová, Marie Kohoutková

91 let
František Rais, Ludmila Janečková, Miloslav Čeřenský

90 let
Helena Tučková, Jan Iserle, Bohumil Mejtský, Růžena  
Folprechtová, Vlasta Teplá, Ludmila Černohousová

85 let
Leopoldina Šindlerová, Věra Froňková, Josef Janův, Marie  
Seidlová, Zdenka Hejduková, Hana Šetková, Miluška Zahradní-
ková, Marie Pevná, Zdeněk Sigmund, František Janda, Milada  
Říhová, Miroslava Sedláková, Daniela Havelková, Jaroslava 
Sýkorová, Jan Kašpar, Zdeněk Matoušek, Emilie Bažantová

80 let
Václav Nesládek, Milada Krátká, Jan Matěcha, Jaroslava  
Dudešková, Marie Hyblerová, Daniela Jeřábková, Zdenka Hud-
cová, Jaroslav Kožený, Olga Hálová, Josef Beran, Jana Strán-
ská, Stanislav Hladěna, Karel Zimkovski, František Sedláček, 
František Kvasnička, Zdeněk Táborský, Květa Pokorná, Taťána 
Kleimodová, Zdeněk Richter, Čeněk Tichý, Jaroslav Michálek, 
Milada Kosařová, Zdeněk Hájek, Jiří Novák, Květuše Nováková

4. října oslavila paní
Marta Pastorková 96. narozeniny

5. října oslavil Miroslav Drbohlav 
96. narozeniny

21. října oslavila paní
Brigita Lulková 95. narozeniny

Dne 23. 11. 2009 se na jednání Rady městského obvodu 
Pardubice I dostavili zástupci Krajského ředitelství Policie 
ČR v Pardubicích, kteří přišli poděkovat členům rady za 
dobrou celoroční spolupráci a zejména vyslovili poděková-
ní a uznání paní starostce PaedDr. Haně Tomanové. Jako  
mimořádné ocenění za dlouhodobou spolupráci s Policií 

ČR na úseku prevence kriminality a zajišťování veřejného 
pořádku a bezpečnosti byla policejním prezidentem ČR 
udělena paní starostce Čestná medaile Policie České  
republiky. K udělenému vyznamenání blahopřejeme.

Ing. Karel Vilím, tajemník úřadu

GRATULACE

PRÁVNÍ ODBOR

Od ledna letošního roku bylo našemu úřadu oznámeno 
Policií ČR nebo Městskou policií Pardubice podezření 
ze spáchání přestupku na 55 mladistvých, kteří se měli 
dopustit přestupku proti občanskému soužití podle ust. 
§ 49 odst. 1 písm. c) nebo přestupku proti majetku pod-
le ust. § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb.,  
o přestupcích, v platném znění. Ve většině případů se 
jednalo o přestupky proti majetku, a to zejména krádeže  
v odděleních textilu či drogerie v obchodních domech  
v centru Pardubic. Mezi mladistvými jsou jak ti, kteří  
čerstvě získali občanský průkaz, tak i ti, kteří v nejbližší době 
dovrší 18. rok věku a budou již posuzováni jako dospělí.

Změny v legislativě od 1. 1. 2010
Od 1. 1. 2010 dojde ke změnám v sazbách pokut dle  
zákona o přestupcích. Dochází k navýšení sankcí za 
přestupky takto:

Přestupky proti veřejnému pořádku:
• ust. § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) -  za neuposlechnu-
tí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, při 
rušení nočního klidu a při vzbuzení veřejného pohoršení 
se vrchní hranice pokuty zvyšuje z částky 1.000,-- Kč na 
částku 5.000,-- Kč
• ust. § 47 odst. 1 písm. d) - za znečištění veřejného  
prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně  
prospěšného zařízení anebo za zanedbání povinnosti 
úklidu veřejného prostranství se výše pokuty mění  
z částky 1.000,-- Kč na částku 20.000,-- Kč. 
Přestupky proti občanskému soužití: 
• ust. § 49 odst. 1 písm. a) - kdo jinému ublíží na cti tím, 
že ho urazí nebo vydá v posměch -  pokuta se zvyšuje  
z 1.000,-- Kč na 5.000,-- Kč
• ust. § 49 odst. 1 písm. b) až e) - pokuta se zvyšuje  
z částky 3.000,-- Kč na částku 20.000,-- Kč.
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NAŠE AKCE V II. POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU

dětské hřiště - nábř. Závodu míru

regenerace sídliště Karla IV. - III. etapa 2. část

hřiště a sportoviště - vnitroblok U Marka

ul. Jiráskova - chodník
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NAŠE AKCE V II. POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU

ul. Labská - příčný práh a chodník

vnitroblok Dašická 5. etapa

vnitroblok ul. Havlíčkova, Plackého a Macanova

ZŠ Spořilov - víceúčelové hřiště
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STAVEBNÍ ÚŘAD

Vážení stavebníci, 
dovolte abych vám jménem všech pracovníků stavebního úřadu 
popřála klid a pohodu při prožití vánočních svátků, štěstí  
a zdraví do Nového roku. Nám všem pak v roce 2010 co nejméně 
problémů, konfliktů a úspěšnou stavební sezónu. My se budeme 
snažit vám návštěvu našeho úřadu co nejvíce zpříjemnit.
To, že nám všem přeji co nejméně konfliktů, není jen prázdná 
fráze. Ten letošní rok přinesl v našem obvodě nevídanou řadu 
problémových řízení, ať už jde o „černé stavby“ nebo neshody 
mezi účastníky či sousedy. Nevím, jestli za to může uspěchaná  
a psychicky vyčerpávající doba, která lidem bere toleranci  
nebo nějaké záhadné skvrny na slunci. Faktem je, že bych 
si velmi přála aby rok 2010 byl jiný, lepší a všichni jsme se  
k sobě chovali hezky a slušně. Věřte mi, nemám žádnou radost 
z toho, když musím někoho zvát k projednání správního deliktu  
a vyměřovat mu pokutu nebo dělat nárazník v případě hádek 
mezi účastníky. Většina našich stavebníků si však zaslouží  
pochvalu za vzorně doložené žádosti i za to, že průběžně  
přípravu stavby konzultují a komunikují s námi. 

Koncem každého roku je zvykem rekapitulovat. Já jsem si uvě-
domila, že na stavebním úřadě letos pracuji již 10 let. Tak jsem 
si udělala procházku alespoň po středu města a uvědomila si, 
kolik staveb jsem za ty roky řešila a jak město za tu dobu pro-
kouklo opravenými fasádami, výkladci, komunikacemi, vnitro-
bloky, náměstími atd. Když to porovnám s ostatními obcemi, 
jsou Pardubice velmi pěkné na podívání, alespoň co se týká  
fasád a veřejných prostranství a musím se přiznat, že to pova-
žuji za přímý důsledek vzniku a fungování městských obvodů. 
Považujeme totiž obvod za „svůj“ ať bydlíme kdekoli a jako ke 
svému se k němu i chováme.
Ten letošní rok byl pro nás úředníky náročný i neustálými  
změnami legislativy. Byla vydána tzv. malá novela stavebního 
zákona a řada dalších právních předpisů, které se stavěním 
souvisí. Dále byly vydány následující vyhlášky:
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadav-
cích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (platnost od 
5. 11. 2009), která nahrazuje původní vyhlášku č. 369/2001 Sb. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Životnímu prostředí se všeobecně věnuje stále více po-
zornosti, což rozhodně všichni považujeme za správ-
né a nezbytné. Řada různých zákonů chrání živou i ne-
živou přírodu kolem nás, problematice se věnují nejen 
odborníci, ale i různá zájmová sdružení a v neposlední 
řadě i občané, kterým není tato oblast lhostejná. Dostá-
váme proto řadu podnětů, připomínek a dotazů, zejmé-
na pokud se týká stromů v našem obvodě. Děkujeme 
všem, kteří se snaží chránit dřeviny v okolí svého byd-
liště i těm, kteří o ně velmi často i vlastními silami pečují  
a spolupracují s námi při zpracovávání záměrů na re-
konstrukce zelených ploch, vlastně již připravovaných 
pro příští generaci. 
K napsání tohoto článku nás přiměl dopis jedné občan-
ky, ze kterého bychom rádi ocitovali: „Minulý rok – tedy  
v r. 2008 - přijely Technické služby, tzv. demoliční četa ..., 
uřízly dva obrovské stromy (dřevo laickým pohledem na-
prosto nedotčené), paní, která demoliční četě velela při-
tom mávala papírem, který ji dal do ruky asi nějaký dob-
rák úřada, co rozhodl od stolu, dva stromy pryč a konec.“  
A jelikož se i v minulosti občas podobné názory vyskytly, 
chceme veřejnost informovat o tom, jak je konkrétně za-
jištěna péče o stromy na území našeho obvodu. 
Povinná péče o veškerou zeleň včetně dřevin je nejen 
součástí Programu rozvoje městského obvodu Par-
dubice I na léta 2007 – 2010, ale také se samozřejmě  
v praxi provádí.
Na údržbu dřevin jsou věnovány ročně statisícové částky, 
z nichž je hrazeno kácení suchých stromů, dále těch, 
které mohou ohrožovat zdraví a majetek občanů, pro-
řezávání suchých větví a bezpečnostní vazby. Potřeb-
ným stromům se dodávají speciální živiny, provádějí se  
postřiky proti škůdcům a další opatření, jejichž cílem 
je prodloužit životnost krásných starých stromů na co  
nejdelší dobu. Někdo může namítnout, že velkou  
měrou dochází i ke kácení stromů, které jsou zdravé  
a není žádný viditelný důvod k jejich odstranění. Ano,  

i to se stává, ale jedná se o případy, kdy strom překá-
ží plánované výstavbě nebo při rekonstrukcích zeleně, 
kdy je nutné již přestárlý strom nahradit novou mladou 
výsadbou. Pečlivě promyšlená obnova dřevin tak zajis-
tí dostatek kyslíku ze zdravé kvalitní zeleně pro další 
desítky let. Stromy stárnou jako lidé a stejně tak se doží-
vají podle druhů i určitého věku. 
Základním materiálem pro práci se stromy je zpraco-
vaný „Pasport zeleně“, který je každoročně aktualizován 
a jsou v něm evidovány všechny stromy na území měs-
ta Pardubic. Náš městský obvod má navíc od roku 2007 
k dispozici inventarizaci všech stromů v našich parcích 
a během příštího roku bude dokončena i inventarizace 
všech zbývajících stromů na veřejných prostranstvích. 
Inventarizaci provádí odborná firma a výsledkem je  
zjištění zdravotního stavu každého stromu, návrh na po-
třebnou péči a posouzení jejich provozní bezpečnosti.  
Dožilé a nebezpečné dřeviny jsou označeny značka-
mi, určujícími naléhavost jejich odstranění. Z důvodu  
bezpečnosti byly v letošním roce provedeny u některých  
letitých stromů ještě navíc finančně náročné tahové zkouš-
ky, kterými se ověřovala stabilita kořenového systému 
Závěrem chceme zdůraznit, že ke skácení každého  
jednotlivého stromu je nutné povolení, což je poměr-
ně složitý proces, ve kterém se vyjadřují odborníci, 
jsou zpracovány odborné posudky, účastníky řízení je 
i ekologické sdružení a nikdo by nepovolil bezdůvodně  
skácet zdravý strom. Je proto velmi laickým názorem 
tvrzení, že o kácení stromů se rozhoduje od stolu, a že 
se bezdůvodně kácí zdravé kvalitní  stromy. 
V některém z příštích čísel Zpravodaje se budeme této 
problematice dále věnovat a postupně budeme čtenáře 
informovat o konkrétních situacích v této oblasti.

Odbor dopravy a životního prostředí
              ÚMO Pardubice I

I PÉČE O STROMY MÁ SVOJI KONCEPCI.
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(platnost od 12. 8. 2009), která nahrazuje původní vyhlášku  
č. 137/1998 Sb. 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb (platnost od 1. 7. 2008), kterou došlo k vyčleně-
ní požární ochrany z vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
- pod č. 269/2009 Sb. byla vydána novela vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kterou do-
šlo např. ke změně v § 20 – vsakování srážkových vod, § 24a  
– studny individuálního zásobování vodou, § 25 – odstupy staveb
- změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  
a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický 
zákon) platná od 4. 7. 2009 upřesňuje vlastnické vztahy k ener-
getickým přípojkám NN v závislosti na pojmech, které definuje  
zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) – zastavěné území,  

nezastavěné území, zastavitelná plocha.
Slibovaná „velká“ novela stavebního zákona, která by nám 
všem měla přinést zprůhlednění postupů, se posunula až na 
rok 2011.
A poslední informace. Stavební úřad má opět nové složení. 
Po odchodu ing. Brůny, ing. Skladanové a Jana Valeše vaše  
žádosti a podněty vyřizují: 
Paní Irena Ježková – tel. 466 046 051 
Ing. Miloš Handlíř – tel. 466 046 052 
Z původního obsazení zůstávají:
Lenka Tobolková – tel. 466 046 050 (vedoucí stavebního úřadu)
Jitka Hutlová – tel. 466 046 053 (spisovna – archivace materiálů,  
nahlížení do dokumentace) 

Lenka Tobolková, vedoucí stavebního úřadu

Pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na území 
našeho městského obvodu  se stalo pro občany již samozřej-
mostí.  Kontejnery jsou plně využívány, a i když pro příští rok 
byly sníženy  finanční prostředky na životní prostředí, podařilo 
se nám zachovat tuto službu v plném rozsahu. Došlo však k ně-
kolika změnám, z nichž nejzásadnější je zrušení stanoviště pro 
přistavování kontejnerů v ulici Na Okrouhlíku (vedle trafostani-
ce). Důvodem byly neustálé stížnosti okolo bydlících obyvatel 
na trvalý nepořádek. Někteří jedinci nebyli totiž schopni respek-
tovat časový harmonogram a bezohledně zde ukládali odpad i v 
době, kdy zde kontejner nebyl přistaven. Není již možné zajišťo-
vat denní úklid tohoto prostoru, a to nejen z finančních důvodů. 

V souvislosti s výše uvedenou změnou následně došlo k navý-
šení počtu přistavování kontejnerů na jiných stanovištích – „Bu-
beníkovy sady – Bulharská x U Kostelíčka“, „Židov – U Jacka“ 
a nejvíce byla posílena lokalita se stanovištěm „Spořilov – u zá-
bradlí“. Změny v termínech přistavování  jsou v níže uvedeném 
přehledu uvedeny červeně. 
Závěrem bychom rádi ještě upozornili, že jednotlivé velkoobje-
mové kontejnery jsou odváženy hned po naplnění. 

Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pardubice i

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE I V ROCE 2010

Stanoviště Přistavení Přistavení v týdnech
Bubeníkovy sady - Bulharská x U Kostelíčka Pondělí 9,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,51

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

Závodu Míru - parkoviště u školy Čtvrtek 11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50 

Židov - U Jacka 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 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,52 

Bratr. Veverkových - proti Delvitě (u č.p. 2337) Středa 13,17,21,25,30,35,39,43,48,52 

Bělobranské náměstí Středa 13,17,21,25,30,35,39,43,48,52 

Bulharská - u rychlodráhy Čtvrtek 15,21,37,45 

Karlovina za parkov.domem Středa 15,28,41,49,52 

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

Havlíčkova Čtvrtek 14,36,49

Spořilov - u zábradlí  10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,26,28,30,32,34,36,37,38,40,42,44,45,46,48,50,52, 

Závodu Míru - Poseidon Úterý 11,23,37,52 

Stanoviště Na Okrouhlíku - zrušeno. U stanovišť označených hvězdičkou bude přistavováno ve vyznačených dnech 2 x týdně.

Vánoce již klepou na dveře a naší milou povinností je infor-
movat vás o tom, že stejně jako v loňském roce pro vás náš 
obvod připravil „Zpívání pod osvětleným stromem“, v letoš-
ním roce poprvé na třídě Míru, u obchodního centra Mag-
num. Jistě se všichni shodneme na tom, že Vánoce nejsou 
jenom o nákupech a oslavách blahobytu, ale o setkávání  
s lidmi nám milými a blízkými a společném trávení hez-
kých chvil. K předvánoční atmosféře vám přispěje dechová  
hudba Živaňanka, která vám zahraje a zazpívá známé  
i méně známé vánoční koledy v těchto termínech: 

Pondělí 21. prosince v 17.00 h 
Úterý 22. prosince v 17.00 h 

Věříme, že se nám tak společně podaří vytvořit sváteč-
ní náladu a zpříjemnit si adventní chvíle. Přijďte si tedy  
poslechnout a zazpívat, vždyť v předvánočním shonu je 
malé zastavení tolik potřeba!

Odbor ekonomických a sociálních věcí

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ KONCERTY


