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Vážení a milí spoluobčané,

 jaro je v plném proudu, brzy nás 

čeká nejteplejší období roku, blíží se 

prázdniny a doba dovolených. Dovolte, 

abych se pokusil zhodnotit uplynulé ob-

dobí roku 2012 z pohledu starosty.

           Na březnovém zastupitelstvu na-

šeho obvodu byla projednána a schvá-

lena  aktualizace materiálu „Program rozvoje Městského obvo-

du Pardubice I na léta 2011 – 2014“, kde jsou navrženy investič-

ní akce na toto volební období a shrnuty potřeby oprav a rekon-

strukcí v našem obvodu. 

           V návaznosti na tento materiál proběhlo několik výběrových 

řízení prostřednictvím internetu dle „Zadávacího řádu veřejných 

zakázek“, který schválila rada městského obvodu. Vybraným do-

davatelům již byla předána staveniště 3. etapy rekonstrukce vni-

trobloku U Marka, 7. etapy vnitrobloku Dašická a sportovního 

hříště za parkovacím domem v ul. Karla IV. Stále čekáme na při-

dělení dotace na regeneraci sídliště Karla IV. – 5. etapu, která by 

měla být realizována na podzim letošního roku. Na ostatní akce, 

se kterými jsme vás seznámili v minulém zpravodaji probíhají vý-

běrová řízení a akce budou postupně zahajovány.

           V těchto dnech jsme převzali od projektanta architektonic-

kou studii „Regenerace panelového sídliště Závodu míru v Par-

dubicích“ a dále budeme pokračovat ve zpracování navazujících 

dokumentací tak, abychom mohli začátkem roku 2013 požádat 

o dotaci na 1. etapu regenerace tohoto sídliště.

          Do zahájení rekonstrukce Tyršových sadů se náš obvod po-

stará o sečení trávy v tomto parku.

          Dne 30. 5. 2012 došlo ke slavnostnímu otevření Aquacentra 

Pardubice v Jiráskově ulici. Velice bych si přál, aby dílo sloužilo ke 

spokojenosti všech návštěvníků nejen proto, že se nachází v na-

šem městském obvodu, ale hlavně proto, že jsem autorem archi-

tektonického řešení a spoluautorem řešení interiérů. 

         Jistě jste zaznamenali v poslední době probíhající diskuzi v 

různých médiích o smysluplnosti dělení našeho města na obvo-

dy. Také vy se máte možnost vyjádřit k této problematice . Může-

te využít stránky našeho zpravodaje popřípadě webové stránky 

našeho obvodu. 

Rádi se s vámi a vašimi dětmi setkáme na rodinném odpoledni  

dne 15. 6. 2012, které náš obvod pořádá pod názvem „Hurá na 

prázdniny“.

         Na závěr vám přeji hezké léto, příjemně prožité dovolené a 

dětem dlouhé a dobrodružné prázdniny.

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta



99 let
Olga Melounová

98 let
Růžena Knolová

97 let
Zdenka Štěpánková
Marie Adamcová

96 let
Miroslav Kuběnka

95 let
Anna Ryzová
Jaroslava Petráňová

94 let
Marie Štoková
Albína Rálišová

92 let
Zdeňka Hochmanová
Jaroslav Půlpán
Jaroslav Štěpán
Olga Lejhancová
Marie Hoznauerová

91 let
Hermína Marková
Jiřina Kužmiaková
Jarmila Bošková
Květuše Pleskotová
Marie Kosová
Božena Hořejší
Květuše Kratochvílová
Jana Vernerová
Jaroslav Váňa
Věra Vrátná
Antonín Chlebný
Zorka Legnerová

90 let
Ludmila Dvořáčková
Josef Jančák
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Jarenín Sladomel
Antonie Kopecká
Marie Miláčková
Jan Čížek
Jiřina Hájková
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Marie Váňová
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Alena Jirsová
Anna Poláková

80 let
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Jarmila Lebdušková
Josef Čížek
Blanka Voláková
Karel Komers
Jaroslav Dočkal
Josef Kuchynka
Jaroslava Tesařová
Milena Vášová
Blanka Oravská
Vlasta Mejzlíková
Marta Ryšlavá
Milena Šaravcová
Dagmar Bartošová
Jiřina Kopecká
Danuše Němotová
Růžena Vlková
Marta Mrázková
Jaroslava Vernerová
Margita Graulová
Marie Kopecká
Ladislav Vosyka
Věra Kolesárová
Věra Daníčková
Otto Stelzer
Hana Stará
Stanislav Prokop
Renée Fikeisová
Květa Červová
Ladislav Vašek
Irena Nesládková
Marie Krupková
Ignác Nejezchleba
Ladislava Petrovová
Marie Stodolová
Jiřina Borovcová
Hana Gippová
Josef Kučera
Marta Petráčková

Blahopřejeme jubilantům (za období březen 2012 až květen 2012)

 Vážení spoluobčané, milé děti,
dovolujeme si Vás pozvat na rodinné zábavné odpoledne pod názvem „Hurá na prázdniny“. Tato akce se bude konat v pátek 
15.června 2012 , 15:00 - 18:00 hod. před obchodním centrem Magnum ( tř. Míru ) a v parku před ZŠ Bratranců Veverkových.

Pro účastníky je připraven bohatý kulturní program - hudba, taneční skupiny, mažoretky, projížďky kočárem taženým koňmi, nafuko-
vací skluzavky, dětský vláček, dětský koutek na kolečkách, zábavný program divadla Koráb a soutěže pro děti.
Zajištěny  jsou i stánky s balónky, sladkostmi, nápoji a dalším občerstvením.

Přijďte prožít příjemné a zábavné odpoledne s Městským obvodem Pardubice I.

Těšíme se na shledání s Vámi.
Marcela Jelínková

 místostarostka MO I 

Rodinné odpoledne s Městským obvodem Pardubice I

Růžena Knolová - 98 let

Jaroslava Petráňová - v dubnu oslavila 95 let



 Pro letošní rok byl našemu městskému obvodu rozhodnutím zastupitelstva 
města snížen podíl finančních prostředků určený na zajišťování potřebných činností na 
úseku životního prostředí o třetinu z částky, kterou jsme dostávali v minulých letech. Úby-
tek peněz  ve výši téměř pěti milionů korun zasáhl  zásadním způsobem do řešení této 
problematiky a začíná se postupně projevovat na životě v našem městě. V důsledku toho 
musel být omezen provoz fontán, letní výsadby květin, snížena četnost výsypu odpadko-
vých košů, atd. Zhoršená finanční situace se dotkla i plánovaných rekonstrukcí dětských 
hřišť. Problémem se začal pomalu stávat i úklid veřejného prostranství, který v centru tak 
velkého města musí být v rámci daných možností zajištěn co nejlépe. 
 Bylo nutné hledat jiné zdroje a nastavit i netradiční způsoby zajišťování prací na 
úseku životního prostředí tak, aby tyto činnosti mohly být zabezpečovány ve stejném roz-
sahu jako v minulých letech, avšak s menšími provozními náklady. Byl proto zřízen nový 
odbor s názvem Odbor majetku a správních činností, jehož jedním z hlavních úkolů je za-
jištění péče o životní prostředí na potřebné úrovni a hlavně s menšími finančními náklady. 
V současné době je připravováno sestavení pracovní skupiny, tvořené pracovníky obecně 
prospěšných prací, nezaměstnanými z pracovního úřadu a odsouzenými. Tito lidé se bu-
dou plně věnovat péči o životní prostředí ve městě, práce zajistí v požadovaném rozsahu, 
avšak s daleko menšími náklady. Kromě běžné údržby zeleně, úklidu veřejného prostran-
ství, budou udržovat i městský mobiliář (lavičky, dětská hřiště, apod.), čistit dešťové vpus-
tě a  budou se podílet i na menších opravách vozovek a chodníků.
 Předpokládáme proto, že i  přes značné omezení finančních prostředků ze stra-
ny města Pardubic  se nám podaří zvládnout tyto náročné úkoly v plném rozsahu, tedy 
hlavně ke spokojenosti našich občanů. Rádi bychom vás, obyvatele našeho obvodu, po-
žádali o spolupráci, která spočívá v oznamování zjištěných různých závad na  dětských 

Co nového v činnosti městského obvodu v roce 2012
SLOUPEK                     
Ti, co si ještě pamatují Akce Z nebo 

jiné podobné „dobrovolné“ akce v po-

době víkendových brigád, se při vzpo-

mínkách na ně jistě ještě dnes osypou. 

Tehdejší režim tak utvrzoval sebe i lidi, 

že práce je občanům radostí a největ-

ší radost mají lidé z takové práce, kte-

rou mohou vykonat zadarmo pro stát. 

Díky rozhodnutí městského zastupi-

telstva to vypadá, že bude třeba tuto 

myšlenku zrecyklovat. Pět milionů ko-

run bude chybět na údržbu hřišť nebo 

výsadbu květin. Na víkednovou bri-

gádu vás náš obvod samozřejmě ta-

hat v sobotu ráno nebude. Pomoc 

zalepit díru v rozpočtu však může 

každý. Třeba, kdybyste měli pocit, 

že se někam hodi zasadit květinu… 

Nebo namazat skřípající houpačka…

hřištích a   dalším mobiliáři, v upozorňování na černé skládky, případně další problémy na veřejném prostranství. Tyto podněty pro-
sím hlaste na níže uvedené kontakty:

Lenka Tobolková  tel.  466 046 050, 737 276 379  lenka.tobolkova@umo1.mmp.cz
Ing. Jiří Zmítko  tel. 466 046 051, 737 276 376  jiri.zmitko@umo1.mmp.cz 
     
 Vaši spolupráci přivítáme i při ochraně městského majetku. Pomozte nám bojovat s vandalismem mládeže i dospělých. Je-
jich chuť ničit téměř cokoliv, často ve spojení s alkoholem, stojí náš městský obvod, tedy i vás, velké peníze. Největší škody se pro-
jevují na dětských hřištích – poničené herní prvky, apod. Ušetřené desetitisíce pak můžeme investovat do výsadby nových stromů, 
keřů, a dalších činností. Všímejte si proto těchto věcí a  využívejte linku 156 městské policie. I náš obvod přispěje svým dílem a zajis-
tí v odpoledních hodinách dohled na dětských hřištích, kde bude i sledováno používání herních prvků těmi věkovými kategoriemi, 
pro které jsou výrobcem skutečně určeny.
 Závěrem bychom chtěli ujistit naše občany, že uděláme vše pro to, aby veřejná prostranství v našem obvodě vypadala co 
nejlépe, a to bez ohledu na značně omezené finanční prostředky. 

Městský obvod Pardubice 1 pořádá:
Promenádní koncerty dechové hudby v Bubeníkových sadech

13. 6. 2012 17:00 – 19:00  ŽIVAŇANKA

27. 6. 2012 17:00 – 19:00  DH VLADIMÍRA KOSINY PŘELOUČ

11. 7. 2012 17:00 – 19:00  PARDUBICKÁ ŠESTKA

25. 7. 2012 17:00 – 19:00  ŽIVAŇANKA

15. 8. 2012 17:00 – 19:00  PARDUBICKÁ ŠESTKA

29. 8. 2012 17:00 – 19:00  BAREVNÁ MUZIKA

12. 9. 2012 17:00 – 19:00  PERNŠTEJNKA

26. 9. 2012 17:00 – 19:00  DECHOVÝ ORCHESTR JANA KVÍČALY

   Těšíme se na shledání s Vámi.



   

 Upozorňujeme občany našeho obvodu, že místní popla-
tek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů, který na rok 2012 činí 
500,- Kč, byl splatný k 30. 4. 2012. Vyzýváme proto všechny, kte-
ří tento poplatek dosud neuhradili, aby tak učinili v co nejbližší 
době. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně ÚMO Pce 
I, U Divadla čp. 828 případně bankovním převodem na účet č. 78-
9145760247/0100 (variabilní symbol zůstává stejný jako v předcho-
zích letech).
 Poplatek platí fyzická osoba, která má v MO Pardubice I tr-
valý pobyt a v letošním roce dosáhne 6 let, bez ohledu na to, že ve 
skutečnosti pobývá jinde, a dále fyzická osoba, která má ve vlastnic-
tví stavbu nacházející se na území Statutárního města Pardubic urče-
nou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trva-
lému pobytu žádná fyzická osoba. 
Poplatek se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou města č. 
8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, a zákonem č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 Upozorňujeme, že poplatníkům s náhradní adresou trva-
lého bydliště Pernštýnské náměstí čp. 1 nezaniká povinnost platit 
tento místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 V případě nezaplacení budou nedoplatky vymáhány da-
ňovou exekucí podle § 178 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Tato exekuce, která se týká všech daňo-
vých dlužníků, může probíhat srážkou ze mzdy, z důchodu, jiné od-
měny za závislou činnost, přikázáním pohledávky na peněžní pro-
středky z účtu dlužníka a v neposlední řadě prodejem movitých věcí. 
Od počátku letošního roku jsou dlouhodobí dlužníci předáváni k vý-
konu exekuce soudnímu exekutorovi. Kdo má zájem své dluhy uhra-
dit a je toho času ve finanční tísni, může se dohodnout se správcem 
poplatku na splátkovém kalendáři. Dlužník se tak vyhne nepříjem-
nostem exekučního řízení a v neposlední řadě i nemalým exekučním 
nákladům. Veškeré informace o výši Vašeho nedoplatku na TKO lze 
získat osobně na odboru ekonomickém ÚMO Pce I, U Divadla čp. 828  
nebo na tel. 466 046 032. Doporučujeme všem, kteří mají nějaké po-
chybnosti o svých úhradách tohoto poplatku, aby nás ve svém zájmu 
včas kontaktovali.                                   
       Odbor ekonomický

Vymáhání nedoplatků na TKO 

Má existence městských obvodů nějaké opodstatnění?
 V poslední době se stále častěji  všichni  z tisku dozvídáme, že existence městských obvodů  „nemá vůbec žádné opodstatnění“.  Média 
poskytují zaručené informace –  tzv. malé radnice přišly o všechny své pravomoci a tudíž jsou již zbytečné. 
     Tyto laické, konkrétními fakty, nepodložené názory, které často obsahují jen část pravdy, značně zkreslují pohled na práci městských obvodů, 
a co je nejdůležitější, vnášejí chaos do vědomí našich občanů.  Občané se stále více obrací  na starostu, tajemníka i další úředníky s  oprávněnými 
obavami, zda plánované investice nebudou zastaveny, zda slibované opravy a úpravy veřejného prostranství, které dříve léta nikdo neřešil, budou 
po zrušení obvodů pokračovat. Ze zkušeností předchozích let vědí, že město bude investovat  do „velkých věcí“ (rekonstrukce tř. Míru, park Tyršo-
vy sady, vybudování podjezdu na nám. Republiky, apod.)a na odstranění jejich drobných  problémů již finance nebudou. 
 Rádi bychom proto vysvětlili, že městské obvody jsou v souladu se zákonem o obcích vlastně normální obcí, jakých jsou v republice 
stovky. Jejich hlavním cílem je tedy zajišťovat v samosprávné činnosti úklid  svěřeného území včetně další péče o veřejná prostranství, údržbu ze-
leně, opravy chodníků, vozovek, výsypy odpadkových košů, úklid psích exkrementů, budování a údržbu dětských hřišť apod. Tyto činnosti jim ni-
kdo odebrat nemůže, ba naopak, některé ještě v budoucnu přibudou. 
 Neustále se zdůrazňuje, že  městské obvody již  nezastávají  činnost sociálního úřadu, ale tu by nevykonával ani magistrát, protože, po-
čátkem letošního roku centrálně přešla na stávající úřady práce.  V letošním roce přejdou některé činnosti, jako je vydávání rybářských lístků, po-
volování lesních cest a pokuty za nepovolené kácení stromů na magistrát, ale jedná se o nepatrný zlomek činností, který navíc patří do kompeten-
ce obce vyššího stupně, což je v tomto případě město Pardubice. 
 Nechceme opakovat již řečené a ani znovu obhajovat potřebu další existence městských obvodů, ba ani vyvracet nepodložené argu-
menty některých zastupitelů, kteří nikdy na této malé obci nestrávili ani pár hodin a o její činnosti – každodenní drobné práci s lidmi nic nevědí. 
Rovňěž jejich tvrzení, že na obvodech se již nevykonává žádná státní správa není pravdivé. Část státní správy, která byla zákonem svěřena obcím, 
je a bude zde vykonávána i nadále. Myslíme si, že naši občané si udělají ten správný názor sami. Věříme, že se nenechají ovlivnit uveřejňovanými 
milionovými částkami případných úspor, protože ukončením činnosti obvodů, rozhodně neskončí potřeba vykonávané práce a úředníci se pou-
ze přesunou na magistrát a rozhodně budou i nadále chtít za svoji práci plat.  
 Pardubice jsou velké město, problémů k řešení je skutečně dost a finanční prostředky se bohužel na všechno potřebné nedostávají. Je 
proto potřeba  využívat svěřené prostředky efektivně, skutečně začít šetřit na těch správných místech a s tím městské obvody, na rozdíl od měs-
ta, skutečně problém nemají.  Nechybí zde ochotní úředníci,  podrobná znalost problematiky svěřeného území, úsporná hospodaření s penězi na-
šich poplatníků, dobrá správa svěřeného majetku, důvěra ke zvoleným zástupcům a to jsou priority, které by měly být cílem každé obce, protože 
jen tento cíl vede ke spokojenému životu občanů v každé obci, tedy i v Pardubicích.

Pár čísel k zamyšlení
Hovoří-li se o potřebě efektivní veřejné správy v Pardubicích, lze v tomto bodě jen a jen souhlasit. 
•	 Zatímco	rozpočtované	náklady	na	mzdy	zaměstnanců	všech	městských	obvodů	v	Pardubicích	poklesly	mezi	roky	2011	a	2012	o	16,13	%	
a v absolutním čísle o 6,173 mil. Kč, tak rozpočtované náklady na mzdy zaměstnanců Magistrátu města Pardubic vzrostly mezi roky 2011 a 2012 o 
7,73	%	a	v	absolutním	čísle	o	7,700	mil.	Kč.	Tento	enormní	nárůst	mzdových	prostředků	nelze	ani	odůvodnit	převodem	agendy	stavebních	úřadů	
z městských obvodů na magistrát přijatý v loňském roce. Jen z holého matematického porovnání dvou výše uvedených hodnot je jasně vidět pří-
padná nepravdivost takovéto argumentace. 
•	 Obdobně	nelichotivě	dopadá	srovnání	magistrátu	s	městskými	obvody	i	z	pohledu	„úřednické	přebujelosti“.	Zatímco	aktuální	celko-
vý počet zaměstnanců úplně všech městských obvodů dosahuje čísla 94, tak jen ve dvou organizačních útvarech „velkého“ magistrátu jsoucích k 
ruce	paní	primátorce	a	panu	tajemníkovi,	tzn.	v	Kanceláři	primátora	a	v	Kanceláři	tajemníka,	pracuje	aktuálně	66	zaměstnanců	(tzn.	70,21	%	počtu	
zaměstnanců úplně všech městských obvodů). 



Východočeské divadlo zahájilo předprodej abonentních vstupenek na novou divadelní sezónu 2012/2013. Jedná se o premiérové 
předplatné P1 a P2, předplatné na veřejné generálky VG a juniorské abonentky J, L, S, Z, K, M, N, R. 
Výhodou předplatného je nejen stálé místo v hledišti divadla a pravidelnost návštěv představení, ale také výrazná sleva oproti jed-
notlivě kupovaným vstupenkám. Pokud předplatitelé nebudou moci navštívit představení v termínu určeném pro jejich skupinu, 
mohou zhlédnout představení v náhradním termínu, což zaručuje, že uvidí opravdu všechna představení nastudovaná pardubic-
kými divadelníky. Navíc jsou abonentům zdarma zasílány informace o dění ve VČD formou měsíčního Divadelního zpravodaje, ve 
kterém kromě programu čtenáři naleznou i řadu rozhovorů, momentek ze zákulisí či fotografií nejen z inscenací divadla.
Kromě klasického předplatného Východočeské divadlo znovu nabízí i oblíbené Kupónové předplatné obsahující osm kupónů 
na osm libovolně vybraných představení z repertoáru pardubického stánku Thálie a Pohádkové předplatné se čtyřmi tituly pro 
nejmenší. 
Více informací o výhodnosti jednotlivých typů předplatného se dozvíte v předprodeji VČD, na tel. č. 466 616 432 nebo na interne-
tových stránkách www.vcd.cz.

A na jaké tituly se v příští divadelní sezóně můžete těšit?

PERNŠTEJNSKÁ POHÁDKA
Pohádka na motivy pernštejnských pověstí a legend v rámci projektu Pernštejnský rok. Režie T. Karpianus j. h. 
Premiéra 6. října 2012 na Malé scéně ve dvoře.

W. Shakespeare / RICHARD III.
Dávný a přitom stále aktuální příběh o žízni po moci. Tragédie člověka, který chce vše, protože sám není nic. Režie Z. Dušek j. h. 
Premiéra 13. října 2012 v Městském divadle.

Molière / DON JUAN
Vrcholné Molièrovo dílo a zároveň nejslavnější zpracování příběhu legendárního volnomyšlenkáře a svůdce žen. Režie K. Dušková j. h. 
Premiéra 1. prosince 2012 v Městském divadle.

T. Firth / HOLKY Z KALENDÁŘE
Vtipná, dojemná a laskavá komedie o ženách, které překonaly samy sebe. Režie P. Novotný. 
Premiéra 15. prosince 2012 v Městském divadle.

S. Thiéry / POKUSNÍ KRÁLÍCI
Absurdní komedie o nevšední návštěvě indické banky, kde je všechno jinak! Režie A. Petrželková j. h. 
Premiéra 8. února 2013 na Malé scéně ve dvoře.

J. B. Thomas / CHARLEYOVA TETA
Překvapivé situace ve spojení s anglickou komediální konverzací v jedné z nejlépe napsaných komedií. Režie M. Schejbal j. h. 
Premiéra 16. února 2013 v Městském divadle.

N. Simon / APARTMÁ V HOTELU PLAZA
Tři tragikomické příběhy o lásce, nevěře, rodičovské lásce a panice, tři nevšední události všedních dní. Režie P. Novotný. 
Premiéra 5. dubna 2013 na Malé scéně ve dvoře.

A. Christie / POSLEDNÍ VÍKEND
Klasická detektivní hra světoznámé autorky poprvé na českém jevišti! Režie P. Ondruch j. h. 
Premiéra 27. dubna 2013 v Městském divadle.

M. Uhde – M. Štědroň / BALADA PRO BANDITU
Láska, zrada, svoboda! Velký baladický muzikál o osudu obávaného zbojníka Nikoly Šuhaje. Režie M. Tarant j. h. 
Premiéra 15. června 2013 na Kunětické hoře.

Radek Smetana

Východočeské divadlo nabízí výhodné sezónní abonmá 
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ANKETA NA TÉMA: Mají malé radnice podle Vás v Pardubicích smysl? 

MALÉ RADNICE PRO LIDI

Za dobu existence těchto obvodů se 
ukázalo, že myšlenka jejich vzniku byla 
správná. Lidé to měli a mají na „své“ 
radnice mnohem blíže, mnohé činnosti 
nemusí vyřizovat až v  centru města. 
Velkým přínosem je ale také skutečnost, 
že pracovníci na malé radnici znají svůj 
obvod, vědí kde je třeba zasáhnout 
a kde je třeba něco opravit. „Malé 
radnice tu jsou pro lidi, občané je mají 
na dosah ruky a můžou za námi kdykoli 
přijít. A když přijdou s problémem, hned 
víme o čem mluví a v čem jim můžeme 
pomoci,“ potvrzuje starosta městského 
obvodu V Jiří Hájek.

SLUŽBA LIDEM

V  současné době se především mezi 
městskými zastupiteli diskutuje 
o budoucnosti obvodů. Jejich radnicím 
jsou postupně odebírány některé služby, 
zejména v  tzv. státní správě. V  lednu 
byly přesunuty stavební úřady, v  květnu 
městské zastupitelstvo schválilo změnu 
tzv. Statutu města a obvody již nemohou 
např. vydávat rybářské lístky nebo 
rozhodovat o zřízení lesních a polních 
cest. „V Polabinách nám stavební úřad 
hodně chybí. Pokud si lidé chtěli zasklít 
lodžii nebo opravit umakartové jádro 

v  paneláku, přišli k  nám. Během chvíle 
si vyřídili potřebné formuláře a my zároveň 
měli přehled o tom, co se kde děje a mohli 
např. hlídat i vzhled sídliště – např. aby 
styl zasklívání lodžií byl stejný a ne „každý 
pes, jiná ves“ a aby naše sídliště vypadalo 
hezky. Teď musí občané na stavební úřad 
do centra města. Vyřizováním papírů stráví 
daleko více času a úředníci kvůli neznalosti 
prostředí v  Polabinách, i kvůli nedostatku 
času, nemohou toto ohlídat,“ říká starosta 

Polabin Jiří Srbek. A doplňuje jej starosta 
„jedničky“ Jaroslav Menšík: „Obvody dělají 
tu mravenčí práci, řeší s občany drobnosti, 
které jsou pro ně důležité. Neumím si 
představit, že by na to úředníci magistrátu 
měli čas.“ V  městském obvodu VII mají 
k  lidem ještě blíže. „V každé části máme 
místní komisi a dokonce i vlastní obecní 
dům, kde se např. vybírají poplatky, takže 
samospráva je tu lidem opravdu nablízku,“ 
vysvětluje starosta Vítězslav Čapek. 

KONKRÉTNÍ KROKY

„Díky vzniku obvodu se dařilo hlavně 
investovat do věcí potřebných pro naše 
občany. Jednak jsme zrekonstruovali 
prostranství před základní školou Dubina, 
pustili jsme se také do rozsáhlé revitalizace 
panelových sídlišť. Jako obvodu se nám 
na to podařilo sehnat dotaci,“ připomíná 
konkrétní přínos malé radnice starosta 

městského obvodu III Vítězslav Štěpánek. 
„Bohužel město investice do městských 
obvodů neřeší v takové míře, v jaké bychom si 
představovali. Z našeho rozpočtu tak musíme 
často suplovat činnost města. V letošním 
roce například � nancujeme investici do 
vybudování kanalizace,“ doplňuje Petr 
Králíček, starosta městského obvodu VI.  

VARIANTA ODTRŽENÍ

V  souvislosti s  jednáním městského 
zastupitelstva se také zrodila diskuze, 
zda se v případě úplného zrušení obvodů 
některé z nich od města neodtrhnou. „Na 
případné osamostatnění obvodu bychom 
se museli zeptat občanů, ale podle mého 
názoru by to byla cesta zpět. Ale dovedu 
si představit jejich začlenění např. do nově 
vzniklého svazku obcí,“ uvažuje starosta 
Hostovic, obvodu nejvzdálenějšího 
od centra města, Josef Jirout. 

INZERCE12 | HLASATEL 02/12 ZPRÁVY Z OBVODU

Jaká je budoucnost malých radnic?
V roce 1992 vznikly v Pardubicích první městské obvody. Především v okra-
jových částech města se tak vedení města snažilo přiblížit svou činnost obča-
nům. „V těchto okrajových částech díky založení obvodů vzrostl životní stan-
dard. Vybudovaly se vodovody, kanalizace apod. Za těch 20 let jsme se v úrov-
ni základní vybavenosti dostali na úroveň města. Možná i díky tomu se daří 
v místních částech bytová výstavba a počet obyvatel a jejich životní úroveň nám 
narůstá,“ říká starosta jednoho z nejstarších obvodů – městského obvodu IV – 
Petr Heřmanský. Postupně se přidávaly obvody další a další až se na mapě Par-
dubice objevilo číslo osm. Tolik obvodů totiž krajské město s téměř 90 tisíci 
obyvateli má.  

Myslím, že ano. Když potřebuji vyří-
dit nějakou záležitost, mám to kou-
sek a většinou ani nemusím stát 
ve frontě. A taky si myslím, že 

kdyby úklid nebo péči o ze-
leň měly na starost u nás 
na obvodě, byla by ta prá-

ce rychlejší a lépe odve-
dená. 

Rozhodně. Teď mě ale zlobí, že byly 
přestěhovány ty stavební úřady. 
Zasklívala jsem si lodžii a jednání 

na radnici u nás na obvo-
dě bylo mnohem rych-

lejší. Paní hned vě-
děla, co potřebuji. 
Ale teď bych musela 

až do města, musela 
bych vymýšlet kde za-

parkovat a pak ještě čekala než na mně přijde řada.             

Nikdy jsem na radnici v obvodu 
nic nevyřizoval, zatím jsem neměl 
důvod. Ale ano, asi je dobře, že to 
lidé mají na úřad kousek a nemu-

sí kvůli tomu nikam dojíždět. 

Rozhodně. Teď mě ale zlobí, že byly 
přestěhovány ty stavební úřady. 
Zasklívala jsem si lodžii a jednání 

na radnici u nás na obvo-
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lidé mají na úřad kousek a nemu-

sí kvůli tomu nikam dojíždět. 

Myslím, že ano. Když potřebuji vyří-
dit nějakou záležitost, mám to kou-
sek a většinou ani nemusím stát 
ve frontě. A taky si myslím, že 

kdyby úklid nebo péči o ze-
leň měly na starost u nás 
na obvodě, byla by ta prá-

Hana Šedová, na mateřské 
dovolené

Jirka Horáček, student Tereza Horáková, budoucí 
zdravotní sestřička


