
Vážení spoluobčané,

 pro většinu z nás nepřichází 
léto prvním letním dnem, ale ukon-
čením školního roku. Školáci se 

rozjedou na prázdniny a my, dospělí, plánujeme své dovo-
lené. Většina z nás má léto spojené s koupáním, výlety,  
s odpočinkem. Proto Vám všem s příchodem léta přeji slu-
níčko, teplou vodu, houbařům hodně hub, k tomu pohodu 
a radost z každého dne. Ale hlavně – ať se děti na konci 
prázdnin opět těší do školy a my do zaměstnání.
 V minulém čísle jsem psala o připravované rekonstruk-
ci náměstí Čs. legií, seznámila jsme Vás s tím, jak bude 
náměstí vypadat. Dnes mohu být konkrétnější. Minulý 
měsíc proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnilo  
6 firem, zakázku získala s nejnižší cenovou nabídkou fir-
ma Skanska DS a. s. Podle zadání by mělo být staveniš-
tě předáno koncem července - a pak už se může začít  
s pracemi. Pevně věřím, že státní svátek, 28. říjen, osla-
víme společně na již opraveném náměstí. Jsem si vědo-
ma, že práce s sebou přinesou některé nepříjemnosti 
- uzavření parku, hluk a zpočátku i prach. Proto ještě před 
zahájením prací chci poprosit o shovívavost všechny, kteří 
bydlíte v okolí náměstí.
 V první polovině roku se nám podařilo dokončit většinu 
plánovaných akcí. Máme radost hlavně ze tří opravených 
dětských hřišť, z dokončené druhé etapy sídliště Karla IV. 
i z opravené části Štrossovy ulice. 
 Na závěr Vám chci připomenout, že pro Vás každou 
středu pořádáme v Bubeníkových sadech koncerty. Těší 
nás stále větší návštěvnost. A protože již nestačily lavičky, 
zakoupili jsme pro Vás plastové židle. A mohu slíbit, pokud 
jich bude málo, dokoupíme další! Přijměte naše pozvání 
posedět ve středu v podvečer v parku a potěšit se dobrou 
muzikou.

   Na závěr ještě jednou – pěkné léto!

 

(za období duben až červen 2007)

95 let
Božena Kalenská, Václav Kadlec, Vlasta Voženílková

90 let
Jaroslava Peráňová, Milada Oubrechtová, Josef Rejnek

85 let
Ludmila Dvořáčková, Věra Petrů, Marie Drnková, Josef Hudák, Josef 
Jančák, Jarmila Šňupárková, Helena Vondřejcová, Jindřich Vlach, 
Jaroslav Pokorný, Antonín Spěvák, Pavla Flekačová, Věra Hara-
pátová, Vlasta Hybská, Milada Jančáková, Václav Pithart, Ludmila 
Hemplová, Miroslava Haasová, Oldřich Komárek, Oktavián Krátký, 
Marta Stejskalová, Miloslava Rychetská, Helena Jílková, Ladislav 
Tesař, Marie Iserlová, František Mimra, Ludmila Šlampová, Otakar 
Vojtíšek, Václav Trojan

80 let
Květoslava Soudková, Jiří Homola, František Metelka, Irma Skáce-
lová, Bedřich Jud, Jaroslav Kašpar, Eva Klimešová, Josef Mareček, 
Jarenín Sladomel, Irena Zahálková, Jiří Dušánek, Antonie Kopecká, 
Marie Miláčková, Antonín Trávníček, Jan Čížek, Jiřina Hájková, Dra-
homíra Vojtová, Irena Čáslavková, Marie Kudláčková, Ivan Ladýř, 
Anna Prouzová, Anežka Krejčová, Marie Váňová, Danuše Píšová, 
Jarmila Bellovičová, Libuše Svobodová, Alena Jirsová, Anna Polá-
ková, Jaroslav Horák, Alexej Nekvapil, Květoslava Bučková, Oldřich 
Procházka, Vlasta Kvapilová, Božena Jiráčková, Katarina Kusinová, 
Stanislav Škoda, Božena Mrázová, Jana Lukešová, Miloslav Šťastný, 
Helena Adamírová

Jak všichni příznivci dechové hudby dobře vědí, i v letoš-
ním roce oživily Bubeníkovy sady již tradiční promenádní 
koncerty dechové hudby, které se konají každou středu, 
od začátku května do konce září, vždy od 17:00 h do 
19:00 h. 
  Jsme velmi rádi, že se tyto koncerty setkávají s kladným 
ohlasem, především u starší generace. Zájem o poslech 
dechovky v příjemném prostředí je tak veliký, že jsme 
zakoupili 30 židlí, aby se posluchači cítili ještě příjemněji. 
K celkové pohodě jistě přispívá i skutečnost, že koncer-
ty se konají v blízkosti bistra Marina, kde se návštěvníci 
mohou osvěžit kávou, limonádou nebo třeba vychlaze-
ným pivem a něčím malým k zakousnutí.
 Bylo by chybou domnívat se, že tato akce je doménou 
seniorů, byť právě oni tvoří převážnou část publika. Vídáme 
zde i mladé lidi, kteří se zastaví a zaposlouchají do zná-
mých melodií, malé děti hrající si na nedalekém hřišti, které 
poskakují do rytmu a jejich maminky je s úsměvem pozo-
rují a aspoň na chvíli se odreagují od všedních starostí.

SLOVO STAROSTKY
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 Pro úplnost bych ráda dodala, že středeční odpoled-
ne Vám zpříjemňují dechové orchestry Živaňanka, 
Pernštejnka, Přeloučská dechovka a Dechová hud-
ba Holice. Na tyto kapely se můžete těšit i v zimě, 
kdy poslední týden před Vánoci přispívají ke sváteč-
ní atmosféře zpěvem koled u osvětleného stromu  
u divadla. V podzimním vydání Zpravodaje Vás bude-
me blíže informovat o přesných termínech.

 Vážení čtenáři, závěrem bych Vám jménem ÚMO 
Pardubice I i jménem účinkujících ráda poděkovala 
za Vaši přízeň a za všechny krásné ohlasy. Přijmě-
te, prosím, ujištění, že bude-li to jen trochu možné, 
budeme v této tradici pokračovat, abyste se i v příš-
tích letech mohli setkávat a odpočívat při poslechu 
Vaší oblíbené hudby.

 Termín Učinkující: 
 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 Tomanová
	 	 	 odbor	ekonomických	a	sociálních	věcí

Na začátku měsíce dubna jsme zahájili a v současné době 
je dokončena rekonstrukce jednosměrné místní komunika-
ce u nadjezdu v ulici Štrossova v Pardubicích, která spo-
čívala ve vybudování dešťové kanalizace včetně napojení 
stávajících domovních dešťových přípojek, dále ve vybu-
dování veřejného osvětlení s instalací světelných stožárů  
a následně v nové povrchové úpravě chodníku a vozovky.

 V minulém čísle 
jsme Vás informova-
li o zahájení výstav-
by nového dětského 
hřiště ve vnitrobloku 
ulice Sladkovského 
a Arnošta z Par-
dubic u bytového 
domu 2606. Bylo 
dokončeno koncem 

měsíce května. Toto hřiště, které bylo finančně nákladněj-
ší než běžná, námi již vybudovaná hřiště, je rozděleno do 
dvou věkových kategorií. Oplocené hřiště pro předškolní 
dětí jsme vybavili antistresovým povrchem z umělohmot-
ných dlaždic a herními prvky, které jsou v souladu s norma-
mi Evropské unie. 
Hřiště pro starší 
děti jsme jako prv-
ní hřiště v našem 
obvodě vybavili 
moderním lanovým 
herním prvkem. 
Další dětské hřiš-
tě bylo dokončeno 
ve vnitrobloku ulic 
Dašická a Ke Kamenci za budovou mateřské školy, kde 

jsou umístěny nejen dětské hrací prvky pro děti předškolní-
ho věku, ale i odpočinková místa pro starší občany. 
 Poslední hřiště, které jsme realizovali v první polovi-

ně letošního roku, najdete ve vnitrobloku ulic Palackého 
a Hlaváčova – U Marka. Na přání občanů, žijících v této 
lokalitě, hřiště obsahuje pískoviště a herní prvky pro starší 
děti, dále sportoviště pro míčové hry a odpočinkové plochy  
s lavičkami. Všechna uvedená hřiště jsou vybavena odpadko-
vými koši jak na komunální odpad , tak i na psí exkrementy.
 Dále bychom Vás 
chtěli informovat, 
že v I. polovině 
letošního roku se 
uskutečnila revize 
všech dětských hři-
šť na území našeho 
městského obvodu 
z hlediska bezpeč-

INVESTIČNÍ AKCE NA ÚSEKU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V PRVNÍ POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU A PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH HŘÍŠŤ
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JAK DOPADLO MĚŘENÍ RYCHLOSTI...
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o umístění informativního radaru ve vybraných ulicích našeho 
obvodu. A jak tato měření dopadla?

  ul. Palackého ul. Sakařova Ul. Dašická Závodu míru
Radar umístěn v ulici od do  3.5. 7:00 – 5.5. 8:30 23.4. 8:56 – 24.4. 17:00 30.4. 15:00 – 2.5. 17:00  25.4. 8:00 – 27.4. 17:00
Nejvyšší povolená rychlost 50 km/hod 50 km/hod 50 km/hod 30 km/hod
Celkový počet záznamů na radaru 10 933 vozidel 3 034 vozidel 5 460 vozidel 7 195 vozidel
Průměrná rychlost 37,1 km/hod 37,7 km/ hod 39,3 km/hod 48 km/hod
Naměřena nejvyšší rychlost 104 km/hod 99 km/hod 94 km/hod 100 km/hod
Počet vozidel, která jela vyšší 944 vozidel 381 vozidel 855 vozidel 595 vozidel
než povolenou rychlostí

Jistě s námi souhlasíte, že uvedené údaje jsou alarmující pro každého z nás, a to ve vztahu k bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích v uvedených lokalitách. Doufáme, že řidiči, kteří nejvyšší povolenou rychlost nedodržují, 
se nad svým konáním zamyslí a uvědomí si, že nejen v těchto ulicích, ve kterých bylo provedeno měření, se nachá-
zejí přechody pro chodce, školy, dětská hřiště, a že svým bezohledným chováním ohrožují nejen děti, ale i dospělé.

nosti jejich provozu a zjištěné nedostatky se v současné 
době odstraňují (výměny písku v pískovištích, oprava her-
ních prvků, nátěry, apod.) Jednotlivá hřiště budou navíc 
postupně vybavována provozními řády, ve kterých bude 
nejen vymezena věková kategorie dětí, pro které je hřiště 
určeno, ale i další pokyny, které je třeba při užívání hřiště 
dodržovat.
 Závěrem bychom se ještě rádi obrátili na rodiče starších 
dětí, zejména těch dospívajících, aby jim vysvětlili, že 
záměrné ničení nových drahých herních prvků a dalšího 
vybavení hřišť se neslučuje se slušným chováním, ale jed-

ná se o vandalismus. Vede nás k tomu zkušenost z posled-
ních několika let, kdy následné nezbytné opravy stály náš 
obvod nemalé finanční částky. Nová hřiště a okolní úpravu 
zelených ploch nedevastují však pouze děti, ale v řadě pří-
padů i dospělí jedinci. Příkladem může být již druhý pří-
pad poškození zeleně v okolí nového hřiště ve vnitrobloku  
ul. Arnošta z Pardubice, a to je v provozu teprve od  
25. května 2007. 

   Odbor	dopravy	a	životního	prostředí

Odbor dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice 
I zajišťuje na pozemcích ve vlastnictví Statutárního 
města Pardubic pravidelnou seč travnatých ploch. 
Území obvodu je rozděleno řekou Chrudimkou na dvě 
přibližně stejně velké části, o které se nám starají dvě 
firmy. V části mezi tratí na Havlíčkův Brod a řekou Chru-
dimkou zajišťuje seč firma Služby města Pardubic a.s.  
a část mezi řekou Chrudimkou a hranicí našeho obvo-
du, která jde ulicí V. Junkové a navazujícími ulicemi, 
firma Ekogreen s.r.o. Travnaté plochy máme rozděleny 
do třech intenzitních tříd – do I. intenzitní třídy patří 
plochy v centru města, které jsou sekány 9x + 1x se 
sběrem spadaného listí během vegetační doby, do  
II. intenzitní třídy patří plochy obytných zón, kde jsou 
zajištěny 4 seče + 1 se sběrem spadaného listí a do  
III. intenzitní třídy patří pouze pár omezeně využívaných 
ploch našeho obvodu, které jsou sekány 3x + 1x se 
sběrem spadaného listí. Tyto práce jsou řádně předem 
nasmlouvány a případné nedostatky, na které občané 
upozorňují, jsou včas odstraněny.
 Neřešitelný problém, který nám působí velké staros-
ti, jsou travnaté plochy ve vlastnictví fyzických osob, 
příp. dalších subjektů. Většina z těchto vlastníků se  
o údržbu svého majetku nestará, nedodržuje počet sečí 
stanovených pro danou lokalitu. Zanedbanou údržbou 
těchto ploch dochází k narušení vzhledu daného místa, 

ale zejména se tím zbytečně zvyšuje hladina alergenů 
ve vzduchu, hlavně v době kvetení travin a alergenních 
plevelů. Každoročně provádíme kontroly zelených 
ploch v cizím vlastnictví, vlastníky i několikrát ročně 
vyzýváme k plnění jejich povinností. Většinou se však 
setkáváme s negativní odezvou a je třeba značného 
úsilí, aby byly travní porosty na veřejných plochách  
v jejich vlastnictví uvedeny do přijatelného stavu. 
 Do současné doby jsme v opakovaných výzvách  
k zajištění údržby zelených ploch upozorňovali na 
možnost sankcí, ale jelikož se za několik let situace 
nezměnila, jsme nuceni přistoupit k ráznějším řeše-
ním. Předpokládáme, že finanční postihy budou účin-
nější než bezvýsledně se opakující výzvy. Tyto sankce 
se řídí pro právnické osoby a podnikatele zákonem 
128/2000 Sb., o obcích, a pokuta může být uložena až 
do výše 100 tisíc Kč. Sankce pro fyzické osoby se řídí 
zákonem 200/1990 Sb., o přestupcích, a fyzické osobě 
může být uložena pokuta až do výše 10 tisíc Kč.
 Závěrem bychom chtěli apelovat na všechny sou-
kromé vlastníky veřejných ploch v našem obvodě, aby 
si uvědomili, že jejich nečinnost v údržbě jejich pozem-
ků ohrožuje na zdraví stovky jejich spoluobčanů, kteří 
trpí různými alergickými onemocněními. 
 
    Odbor	dopravy	a	životního	prostředí

TRAVNÍ POROSTY A JEJICH LIKVIDACE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE I
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SEPARACE ODPADU VE MĚSTĚ PARDUBICE
 Služby města Pardubic tou-
to cestou informují a zároveň 
reagují na časté dotazy občanů 
našeho města, které směřují do 
oblasti separovaného odpadu.
 Celkový počet kontejnerů na 

separovaný odpad (plast, sklo a papír) umístěných 
v Pardubicích je 849. Z toho 386 na plasty, 307 na 
barevné sklo, 10 na sklo bílé, 139 na papír a 7 na kov 
(umístěných na separačních dvorech). V městském 
obvodu I je umístěných 77 kontejnerů na plasty,  
59 na barevné sklo, 2 na sklo bílé a 22 na papír. Nejob-
jemnější odpad, což jsou plasty, je odvážen do firmy 
Transform v Lázních Bohdaneč. Barevné sklo a papír 
odvážíme do sběrných surovin TTP v Pardubicích  
a sklo bílé do firmy Jan Pernt – ORO Chlumec nad 
Cidlinou, kde se tyto odpady dále zpracovávají.
 Veškeré nápojové kartony (“krabice” od mléka, 
džusů, vín, kefírů...) se sbírají společně s plastem 
(nikoliv s papírem, jak občané často chybně činí!!!). 
Na třídící lince v Transformu se kartony ručně vytři-
ďují a dále zpracovávají odděleně. Tvoří zatím 
bohužel pouze 1 - 1,5 % z celkového množství odpa-
du svezeného ze žlutých kontejnerů. Ostatní kartony 
končí většinou na skládce společně s komunálním 
odpadem. Kontejnery na plasty jsou označeny také 
oranžovou čtvercovou samolepkou “Nápojové karto-
ny”.
 Všechna naše svozová vozila jsou označena 

tabulkami se sváženou komoditou.
 Pokud je separovaný odpad tříděn nesprávně 
nebo je silně znečištěn, může ve výjimečných přípa-
dech dojít i k tomu, že musí být vyvezen na skládku  
s komunálním odpadem.
Informace o správném třídění naleznete na www.
jaktridit.cz, nebo na tel: 466 260 833.
 Služby města Pardubice dále provozují na území 
města 7 separačních dvorů. Zde mohou občané bez-

platně uýkládat další 
druhy odpadů, kte-
ré nelze ukládat do 
běžných popelnic. 
Stačí předložit pou-
ze občanský průkaz 
s trvalým bydlištěm 
na území Pardubic 
nebo doklad o zapla-
cení komunálního 
odpadu na příslušný 
rok. Seznam a pro-

vozní doby separačních dvorů, včetně druhu odpadů, 
které lze na tyto dvory ukládat, naleznete na strán-
kách Služeb města Pardubic a.s. www.smp-pce.cz 
 

     Ing.	Čestmír	Nejedlý
	 	 	 	 	Služby	města	Pardubic	a.s.

UPOZORNĚNÍ

Provozní doba stavebního úřadu je v době od  25. 6. do 10. 9. 2007 pro veřejnost omezena pouze na dva 
dny v týdnu: pondělí a středu. V ostatní dny je možné písemné podněty podat pouze na podatelně úřadu.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
Krajský úřad Pardubického kraje oznamuje záměr 
Ředitelství silnic a dálnic ČR na přestavbu stávající 
tříramenné mimoúrovňové křižovatky silnice č. I/37 
(Palackého ul.) v Pardubicích (okružní křižovatka za 
Hypernovou). V současné době je komunikace dvou-
pruhová a nárůst intenzity dopravy za posledních 
5 let byl tak vysoký, že takovéto uspořádání by do 
budoucna kapacitně nevyhovělo.  Základním princi-
pem záměru je rozšíření stávajících silnic v prostoru 
křižovatky přidáním dalšího jízdního pásu a úprava 
a doplnění křižovatkových větví (včetně vylepšení 
parametrů odbočovacích připojovacích pruhů). Sil-
nice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové 

na komunikaci čtyřpruhovou se středním dělícím 
pásem. Zároveň bude křižovatka doplněna o další 
větev Chrudim – Pardubice zapojenou do upravené 
stávající okružní křižovatky u Hypernovy.
Do dokumentace lze nahlédnout u odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubic-
kého kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Par-
dubice, a to v úřední dny v pondělí a středu od 8:00 
do 17:00 hodin. Do textové části oznámení lze také 
nahlédnout v Informačním systému EIA na interne-
tových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na 
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://
www.env.cz/EIA), kód záměru PAK 266.


