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Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 3. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   20. 3. 2019      Číslo zprávy:   1 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová 
 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
Důvodová zpráva 

Dne 19. 12. 2018 
 jednání v kanceláři starostky s ředitelem SmP Ing. Kopeckým a SmP – Odpady 

Ing. Strouhalem … kompetence, spolupráce při úklidu území MO Pardubice I. 

 společenská událost - malé předvánoční setkání se zaměstnanci MO Pardubice I 
v zasedací místnosti 

Dne 20. 12. 2018 
 jednání s bývalou starostkou p. Dr. Tomanovou – sdílení zkušeností, 41. ročník 

mezinárodního festivalu  - Pardubické hudební jaro, Letní kino v Pardubicích, 
abonentní cyklus jarních koncertů BAROCCO SEMPRE GIOVANE v Pardubicích…  

Dne 26. 12. 2018 
 společenská událost - Svatoštěpánský koncert v Sukově síni Domu hudby 

Dne 29. 12. 2018 
 jednání se zastupující ředitelkou školy k řešení inventarizace majetku 

Dne 2. 1. 2019 
 účast na setkání v Senior centru na Pospíšilově náměstí  
 prohlídka budovy a jejího členění 
 ukázka práce seniorů 
 Dílna pro seniory: tisk na plátno, enkaustika, filmování, velikonoční aranžmá, 

mydlinkování, malování na sklo…  
 kroužky: výuka AJ pro začátečníky i pokročilé, paličkování, pěvecký sbor Návrat, 

cvičení paměti, Žolíkový klub, tělocvična Senior centra… 
 rozhovory se členy Klubu seniorů a  jejich podněty  

 kdy bude pokračováno v rekonstrukci nábřeží Závodu míru  
 kdy bude pokračováno v rekonstrukci vnitrobloků Dašická 
 opravu vyžaduje chodník v ulici Štrossova od parčíku před budovou MmP až po 

ulici U Kamenné vily 



 ulice JUDr. Krpaty – úklid před vilkami 
 oprava chodníku v ulici K Polabinám a před Poseidonem, opět nutná oprava 

chodníků 
 ul. Palackého – kontrola po převzetí díla, viditelné nedostatky, po dešti kaluž 
 budou parkovací místa pro veřejnost v plánované nové budově ČSOB (získat 

informaci  - úkol pro místostarostu O. Šebka) 
 po záborech vždy zkontrolovat terén – chybějící dlažební kostky 
 rozšířit Domov důchodců – nedostatek míst 
 jednat s KÚ PK – p. Šotola – HOSPIC na území města 
 řešit centrální stravování pro seniory, lze dát slevu ve veřejných stravovacích 

zařízeních pro seniory nad 70 let 
 podpořit akci Paměť národa – žáci ZŠ a SŠ zpracovávají reportáže o známých 

osobnostech našeho města 
 propojenost skupin seniorů a dětí – „Babičky čtou dětem“ v mateřinkách, 

v dětských skupinách 
 jednání s plk. Ing. Vratislavem Černovským, ředitelem územního odboru 

Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje 
Dotaz: „Co je v kompetenci našeho Spolku?“ 
Odpověď: 

 zásahy při hašení či jiných událostech na území města 
 spolupráce a pomoc se Spolky dobrovolných hasičů v Pardubickém kraji – 

kontakt na starosty menších obcí 
 informace o náplni práce našeho Spolku dobrovolných hasičů – spolupráce se 

MŠ a ZŠ – ukázka techniky, výstroje a práce… 
 asistence při kulturních, společenských a sportovních akcí organizovaných MO 

Pce I a zároveň při akcích organizovaných MmP 
 pomoc při polomech, kácení stromů 
 odstraňování vosích a sršních hnízd … 

 
 upozornění ze strany ředitele na neadekvátnost zásahu naší jednotky při hokejovém 

utkání Kometa x Dynamo Pce 
 citace z legislativy 
 zpráva Ing. Černovského ze zásahu 

Závěr: vyvolat jednání se starostkou a vedením Spolku dobrovolných hasičů 
(tajemnice Ing. Křížková)… *odkaz na závěry z pozdějšího zápisu z jednání ze 
dne 9. 1. 2019 

Dne 3. 1. 2019 
- supervize v mateřských školách 

Dne 4. 1. 2019 
- příprava na RMO 
- příprava k organizování a setkání členů komisí, kontaktování  

 
Dne 6. 1. 2019 

- společenská událost -koncert skupiny Prosperita 

Dne 7. 1. 2019 
- jednání nad investičními projekty MO Pce I s náměstkyní Ing. Helenou 

Dvořáčkovou, přítomna starostka a místostarosta 

 rekonstrukce panelového sídliště mezi ul. Karla IV. a ulicí Jiráskova – 1. část (studie) 
 rekonstrukce sídliště Dašická - vlevo – III. etapa na jaře 2019 



 místní komunikace – vozovky a parkoviště: 
 vybudování parkoviště v ul. Hronovická (za finančním úřadem) – akce města 

Pardubice 
 rekonstrukce ul. Na Hrádku - doprava v klidu (realizace z rozpočtu města 

Pardubic) 
 ulice Jiráskova – podél budovy Sokolovny po parkoviště u Ideonu – iniciovat, 

komunikátor p. Schejbal (realizace z rozpočtu města Pardubic) 
 rekonstrukce parku v ulici Husova – obnova mobiliáře, oprava přístupových 

cest  - v plánu 
 dokončení úpravy zeleně v parčíku v ul. Husova u křižovatky s ul. Mezi Mosty 

– v plánu 
 rekonstrukce mlatových cest v Bubeníkových sadech – 2. část – pokračovat 

 
 studie a projektové dokumentace: 

 PD na celkovou rekonstrukci ul. Kostelní – studie MPR (realizace z rozpočtu 
města Pardubic) 

výhled potřeb na další období: 

 revitalizace panelového sídliště nábřeží Závodu míru, pokračování 
III. etapou 

 vize - rekonstrukce Bělobranského náměstí 
 rekonstrukce prostoru v ul. K Polabinám (před hotelem Labe) - vybudování 

a rekonstrukce parkovacích míst, chodníků a zeleně (právní spor o pozemky) 
 vize – rekonstrukce prostoru okolo prostoru prodejny v ul. Sakařova, v části 

od křižovatky s ul. Bezdíčkova po křižovatku s ul. Ve Lhotkách, 
včetně vnitrobloku 

 vybudování nových parkovacích stání v ul. Hlaváčova na místní komunikaci 
souběžné s ulicí Hlaváčova, v úseku od ulice Havlíčkova po ulici 
Jungmannova, včetně rekonstrukce chodníku 

 pokračování úpravy chodníku u Sportovní školy v ul. Dašická 
 rekonstrukce chodníku zul. Mezi Mosty od skautské klubovny k lávce 

přes Haldu 
 rekonstrukce chodníku a parkoviště v ul. Arnošta z Pardubic – 3. Část 
 rekonstrukce panelového sídliště mezi ul. Karla IV. a ulicí Jiráskova –  

pokračování dalších etap 
 rekonstrukce ul. Gebauerova – levá strana od ul. Husova po ul. Sakařova 
 rekonstrukce ul. Gebauerova – pravá strana od ulice JUDr. Krpaty 

po ul. Sakařova 
 ul. Holubova – pravá strana od ul. Holubova po ul. JUDr. Krpaty 
 rekonstrukce chodníku v ul. Labská v části za zimním stadionem – součást 

revitalizace letního stadionu 
 studie odvodnění ul. Na Ležánkách v části podél parku Na Špici 
 vybudování chodníků v ulici Na Haldě 
 rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Věry Junkové – 2. Část 
 rekonstrukce jednotlivých částí chodníku ul. Štrossova – v návaznosti na studii 

města Pardubic: 
 prvá strana – od ul. Bubeníkova po ul. U Kostelíčka 
 pravá strana – od ul. U Kostelíčka po ul. Ke Tvrzi 
 pravá strana – od ul. Ke Tvrzi po ul. Škroupova 
 pravá strana – do ul. Škroupova po ul. Benedettiho 
 pravá strana – od ul. Benedettiho po ul. U Kamenné vily 

- zasedání RMO (viz zápis) 

 



Dne 8. 1. 2019 
- jednání s panem Radkem Hejretem, koordinátor vzdělávání ICEJ, lektor 

zaměřený na historii holocaustu, setkání přes manžele Prouzovými, žádost o 
podporu vydání knížky SVOBODNÁ VOLBA – reedice, první vydání 500 ks 
výtisků, kniha je určena pro ZŠ a SŠ, žádost o dotaci bude podána přes Komisi 
pro školství, kulturu a sport, odkaz na zdroj žádosti předána p. Hejretovi, kniha 
v prvním vydání byla podporována městem Chrudimí a Holicemi, taktéž  předány 
kontakty na další možné donátory v Pardubicích 

- porada vedoucích odborů MO Pce I  
 odsouhlasení požadavků na změny v rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - 

úkol: p. Víšek 
 transfer do rozpočtu na investice 
 obnova stromořadí v ul. Jahnova a na náměstí Republiky 
 rekonstrukce chodníku v ul. Štrossova 
 herní prvky pro dospělé v parku Na Špici 
 rekonstrukce panelové komunikace v ulici Na Drážce (spolupráce mezi 

MO Pce I a MO Pce III 
 rekonstrukce havarijních kontejnerových stání pro kontejnery TKO 
 rekonstrukce komunikace vč. chodníků v ul. JUDR. Krpaty 

 
 odpovědi pro p. Slanaře na jeho písemné podněty  - úkol: p. Tobolková 

 infotabule, jednání starostky s p. Sigmundovou OMI, sjednocení pro 
umisťování infotabulí po městě Pardubice, návrh: požádat o dotaci z komise 
města Padubice 

 starostka zjistila, že deska ke stavbě a umístění synagogy v Pardubicích je 
na Židovském hřbitově v kapli (bývalá márnice) pod kontrolou správce (Josef 
Kraus) 

 vyvolat jednání s nám. J. Rychteckým k tržní místa – úkol: p. Pechmanová 
 
Dne 9. 1. 2019 

- Tříkrálová sbírka, návštěva dětí ze ZŠ NOE, doprovod Ing. Hana Demlová – 
bývalá primátorka města Pardubice, společné zpívání koled, obdarovávání všemi 
zaměstnanci MO Pce I 

- jednání s velitelem dobrovolných hasičů p. Jiřím Chmelíkem: 
 reakce na jednání s plk. Černovským – podrobné vysvětlení zásahu na 

hokejovém utkání Dynamo x Kometa, výzva policistů ČR, nelze se opírat 
pouze o videozáznam bez komentáře, ale bylo zřejmé, že zásah byl úměrný 
k dané situaci, vodní proud nebyl cílen na diváky 

 reakce zastupitele na facebooku při zásahu v Sakařově ul., naše jednotka byla 
jen málo minut před danou událostí volána k jinému zásahu, je třeba vždy 
zjistit fakta před  

 vlastním vyjádřením na sociálních sítích 
 dobrovolní hasiči pracuji zcela zdarma – řešit případné ocenění s drobnou 

odměnou 
 příprava hasičského plesu v KD Dukla dne 22. 2. 2019 

 
- jednání s radním Ing. arch J. Menšíkem nad investicemi v procesu 

- jednání se Spolkem Starého města  - p. Zelingerová a p. Šnajberková 

 necitlivé zkulturnění Starého města – bary 
 bar „Patapuf“ – největší problémy, na vstupních dveřích mají sice uvedenou 

otevírací dobu, ale u zavírací doby jsou otazníky - ? 



 hlasitá hudba, kdy obyvatelé hlavně v jarním a letním období nemohou spát 
při otevřených oknech, hudba nemá odhlučení, proto proniká do obytných 
částí mezi stěnami 

 návštěvníci pijí před restauracemi a bary, zde kouří, odhazují nedopalky, je 
zde neustále nepořádek, střepy, zvratky, lidské exkrementy a moč, prodávají 
se zde prý i drogy… 

 zeleň - ubývá záhonů, stromů - př. náměstí Republiky u kostela Sv. 
Bartoloměje – úkol pro tajemnici MO I p.. Křížkovou - bude řešeno na jaře 
2019 

 proč připouštět ohňostroje na Pernštýnském náměstí – stísněný prostor, 
nebezpečí požáru 

 iniciovat změnu Vyhlášky - vyjmout provozování pyrotechniky a ohňostrojů 
v historické části města 

 zcivilizovat kulturní akce – nevhodné pro rockové koncerty, předat tuto 
informaci p. Karasovi – vedoucí Odboru kultury 

 Technické služby nedostatečně uklízí na Starém městě, hlavně ulice po celé 
jejich větší šíři 

Závěr: projednat s MP a projednat návrh změny Vyhlášky s p. náměstkem 
J. Rychteckým, informovat p. Karase o požadavcích občanů Starého města – 
úkol starostky MO Pce I 

- proškolení BOZP a PO 

Dne 10. 1. 2019 
- jednání u náměstkyně Ing. H. Dvořáčkové - výsadba zeleně, projekt, iniciovala 

jsem setkání s náměstkem VaK Ing. Dyntarem  a zástupci MmP – vzájemná 
synchronizace s plány VaK a MO. 

- osobní gratulace jubilantce Danuši L. – 96 let 

Dne 11. 1. 2019 
- první část jednání s p. Slanařem nad jeho podněty s obrazovými přílohami: 

 MP -  zákaz stání, není prostor pro chodce ani cyklisty 
 spojnice Pernerovo a Masarykovo náměstí – chybí osvětlení 
 cyklostezka podél Chrudimky – instalovat reflexní značení 
 výpusť za Katastrálním úřadem – vyčištění, zjistit kdo zajistí? 
 proč je v těchto místech umístěn květináč, brání spíše cyklistům 
 ul. Jiráskova mezi Sokolovnou a Ideonem, rozbitý chodník 
 na Masarykově náměstí je krásná dlažba, nelze položit i do „Pernerovky“? 

další jednání odročeno na 18. 1. 2019 
 

- osobní návštěva u jubilantky paní A., zajištěna spolupráce s Charitativní 
organizací přes M.  Hubálkovou 

- společné večerní jednání se starosty obcí, pozvání do restaurace Zahrada ve 
Chvaleticích od senátorky M. Horské – dojednána spolupráce mezi Spolky 
dobrovolných hasičů z jednotlivých obcí 

Dne 12. 1. 2019 
- křest knížky Michaely Mokrošové před knihkupectvím Mozaiky, proslov a 

natáčení pro televizi 

Dne 14. 1. 2019 
- jednání se zástupcem MP - p. B. Holešovská, žádost o dotaci ve výši 5 000,- Kč 

na soutěž pro žáky 8. – 9. tříd pardubických ZŠ (někdy i účast žáků holických ZŠ), 
název: „Právo na každý den“, čestné místo starostky v porotě, dodatečná omluva 
starostky z akce, zastoupí ji člen RMO Mgr. Vladimír Martine 



- jednání s Ing. Trejdlem – je zástupcem německého investora NEWCO 
IMMO.CZ investice přednádraží, záměr investiční výstavby – rozšíření 
dosavadních obchodů, vše v souladu s územním plánem - změna ÚP č. 18, OHA 
– p. Kalivodová. Územní lán v těchto místech je zaměřen na občanskou 
vybavenost, tedy na zastavění. Od MO Pce I potřebuji stanovisko ke kácení 
stromů – problém na dotčeném území roste „Jasan ztepilý“, který není památkově 
chráněný strom (osobně jsem si byla území prohlédnout), ale…požadavek 
předložit k dizkusi RMO Pce I 

- jednání s náměstkyní p. Ing. Dvořáčkovou – zbytný a nezbytný majetek, město 
Pardubice má majetek za cca 6 miliard, údržba zbytného majetku je velmi drahá, 
nějaký majetek předat Rozvojovému fondu, jiný by bylo vhodnější prodat (př. ul 
Sladkovského – prodejna s EKO výrobky, kancelář Allianz pojišťovny…v ul. 
Havlíčkova – prodejna dříve Zverimex, nábřeží Závodu Míru - výměník apod.). 
Dostanu seznam majetku. 

- jednání s p. Jiřím Ševčíkem - PIRATE SWING Band  - repertoár tělesa tvoří 
nejen klasický swing, ale především vlastní původní swingové aranže hitů jiných 
hudebních žánrů (Michael Jackson, Madonna, Police, Queen, Bon Jovi, Oasis, 
Simon & Garfunkel, Billy Joel, Coldplay, Radiohead, Beatles, Rolling Stones, 
George Michael,  atd. -, žádost o finanční dotaci 

Dne 15. 1. 2019 
- porada s vedoucími odborů 
- jednání se zastupitelem F. Sedlákem – téma SDH, jejich možnosti, spolupráce 

s ostatními SDH, problematika kácení stromu (jasan ztepilý) na území 
přednádraží, kde má probíhat výstavba, dotaz na ostatní zastupitele, kdo by 
měl zájem pracovat v redakční radě Pardubické 1, průchodnost přes 
soukromý majetek ČSOB – informace z jednání 

- komunikace s místostarostou O. Šebkem o závěrech z jednání s náměstkem 
Kvašem  
 žádost z MO Pce I - ul. Jindřišská, by měla být průjezdná, náměstek předá 

pokyn vedoucímu OD V. Bakajsovi 
 rekonstrukce asfaltového pruhu na náměstí Republiky (zastávka před 

Grandem), MO Pce I má tento problém provizorně řešit, nelze čekat na 
obchvat 

 dopravní značení u Paláce Pardubice (AFI) je problematické…zákaz odbočení 
vpravo???, bude řešeno na základě pokynu Kvaše  na OD 

- podněty od p. A. R. (jméno známo) 
 spojka mezi OD Grand a průmyslovou školou směrem k ul. Na Hrádku, 

porušený terén 
 poškozený chodník v ul. Na Hrádku 
 špatné osvětlení 
 chybějící domovní čísla na třídě Míru 
 informace o výstavbě a přístavbě bez udání termínu realizace 
 problém parkování 
 hřbitov v Pardubičkách potřebuje nový vchod včetně nové zdi 

- žádost z MO Pce I o nápravu stavu spojovacího chodníku mezi zastávkovým 
peronem Palackého (proti Severce – směr do centra) cyklostezkou a chodníkem 
– při rekonstrukci zastávky došlo k navýšení nivelity peronu, kde se zadržuje 
voda, adresováno OD p. Bakajsovi a p. Hančárové 

- účast na Komisi pro pozemky a reklamu – od 14:0 do 19:00 hod. 
 



Dne 16. 1. 2019 
- jednání u náměstkyně Dvořáčkové – synchronizace s plánem oprav a investic 

VaK Pardubice, přítomen náměstek Ing. Dyntar a zástupci za jednotlivé MO  

- jednání se zastupitelem J. Lejhancem – názory: 
 Komise pro školství, kulturu a sport - prozatím ponechat původní pravidla 
 V Pardubicích se zhoršila dopravní situace 
 „Červeňák“ se oddálil 
 Přednádraží – nesmyslný vjezd, MHD má velký prostor 
 podchod na náměstí Republiky, nezasypávat, ale provést rekonstrukci, 

pojízdné schody, nechat pouze přechod u kostela Sv. Bartoloměje 
 cyklověž před nádražím -  malé využití a tendence stavět nové cyklověže – 

nesouhlas 
- předávání cen soutěže ELEKTRIKA JE COOL a Praktická elektronika 

2019 - žákům z 9. tříd a zručné žákům nižších tříd - SOŠ elektrotechnická a 
strojní a SOU Pardubice, Do Nového 

- zabezpečení evakuace obyvatel jednotlivých částí města Pardubic – naše 
jednotka SDH je zahrnuta do poplachového plánu 

Dne 17. 1. 2019 
- jednání na MO Pce I ( OHA p. Rejský, L. Vacinová MO Pce III, starostka MO Pce 

I, p. Tobolková, 
tajemnice G. Křížková) – téma: rekonstrukce panelové komunikace v ulici Na drážce – úsek 
od čp. 499 po čp. 938 (pod rychlodráhou), jde o hraniční komunikaci s MO III, který již žádost 
o zafinancování PD předal 
Závěr: požádat o zadání OHA 
 

- osobní gratulace p. J. O. – 95 let 
- společenská událost – koncert Barocco Sempre Giovane 

Dne 18. 1. 2019 
- slavnostní otevření separačního dvora Na Staré poště 
- prohlídka stavu komunikace při výjezdu z autobusového nádraží 
- jednání s p. Slanařem 2. část podnětů: 

 rekonstrukce ulice Na Hrádku – z rozpočtu města Pardubice 
 rekonstrukce ul. Kostelní a Wernerova nábřeží – z rozpočtu města Pardubice 
 rekonstrukce Bělobranského náměstí – není zpracována PD 
 vpravo od MO Pce I – oprava parkovacích míst, poškozený povrch - zadáno 
 vnitrobloky nábřeží Závodu míru (IV. etapa dokončena, plánuje se III. etapa) 
 ul. JUDr. Krpaty – havarijní stav (koordinace s VaK rozděleno do etap) 
 vnitrobloky Dašická, pokračování naplánovaných etap – na jaře 2019 
 posezení (lavička, stolek, připojení na WIFI) před gymnáziem Dašická – 

oslovení ředitelů okolních škol…??? 
 parkoviště před gymnáziem, dodělat další parkovací místa – doporučeno p. 

Slanařovi  
jednat s OD 

 rekonstrukce ul. Štrossova – MO Pce I má na starosti chodníky, vozovky  - 
město Pardubice 

 rekonstrukce ul. Sezemická – máme hotovou až k Pospíšilovu náměstí, letos 
budeme rekonstruovat 2 chodníky 

 Schwarzovo náměstí – máme v plánu pro letošní rok úpravu zeleně, výměnu 
mobiliáře 

 veřejná pítka (návrhy: na Třídě míru, u zámku, na Komenském náměstí, mezi 
Přihrádkem a zámkem) – připravit odpověď s cenovou kalkulací a případnými 
námitkami –  



       připraví p. Tobolková 
  silnice mezi zdymadlem a zámkem 
 pod zámkem opravit cyklostezku (je to ale místní komunikace nikoliv 

cyklostezka) 
 
Dne 19. 1. 2019 

- společenská událost, koncert komorní filharmonie v Sukově síni Domu hudby 
 
Dne 21. 1. 2019 

- jednání s Dr. Kotykem: 
 umístění lavičky u polikliniky – oslovíme DP  
 výbor KPP, jednání s p. Slanařem – celkový koncept jednotnosti infotabulí – 

jednání s p. Zigmundovou - OMI 
 text pro infotabuli k původnímu židovskému hřbitovu – nasměrování do 

Okresního archivu  – p. Růžičková 
 kde se nachází deska Synagogy – je umístěna v kapli židovského hřbitova 

(správce Josef Krauz) 
 zpravodaj Pardubická 1 – plán 
 Staré město, Wernerovo náměstí, mostek je to středověká stavba – přesto 

tam parkují auta i nákladní – závěr: zjistit nosnost mostku a upozornit MP!!! 
 Komitét pro udělování oceňování – připomínky ke statutu (starostka, p, Dr. 

Kotyk jsou členy) 
- jednání s p. Tomanovou, podněty: 

 udržovat čistotu v ul. Bratranců Veverkových a v parku 
 náměstí Čs. legií 
 Smetanovo náměstí 
 před divadlem trávy v prostřední ledvince, vysoké trávy jedna vedle druhé, 

trávy potřebují prostor 
 stálá výzdoba parků postupně kvetoucích rostlin – tulipány, macešky 

- jednání s p. Stehlíkem – školení řidičů, závěr: máme zajištěno školení zdarma 
z MmP   

 
Dne 22. 1. 2019 

- porada s vedoucími odborů 
 výměna velkého herního prvku – vnitroblok Ke Kamenci, Dašická – cenová 

nabídka do 100.000,- Kč 
 stánek zmrzliny u zdymadla přesunout dočasně k ulici Pod zámkem – majitel p. 

Kubík 
 vyšlo územní rozhodnutí na stavbu 7 bytových domů + parkovací dům 

v prostorách bývalých tiskáren … 
- Komitét pro volbu ocenění osobností města, návrhy a schvalování 

 
Dne 23. 1. 2019 

- supervize škol 
 
Dne 24. 1. 2019 

- tisková konference, řízena PaedDr. Milanem Juklíčkem a Josefem Kašparem: 
informace k Pardubické stavební výstavě (7. – 9. 3. 2019) a k Hradecké stavební 
výstavě (22. - 24. 3. 2019), představení firem, podpora investic do energetických úspor 
při rekonstrukci domů a novostaveb, zateplování objektů, projekty zaměřené proti 
suchu, plýtvání s pitnou vodou, využívání dešťové vody, odborné školství – 
představení zástupci našich škol, dlouholetý generální partner je  

Pardubický pivovar a. s. 
- dojednáno pracovní jednání nám. H. Dvořáčkovou a p. P. Vašíčkem 



- dotaz a podnět od p. R. K. (jméno známo): 
 oprava dětského hřiště ve vnitrobloku mezi ul. Pernerova a Sladkovského a ve 

vnitrobloku mezi  ulicemi Sladkovského a Na Hrádku 
 parkování v ul. Sladkovského (od bývalého Kutila po třídu Míru) 

Závěr: odpověď připraví p. Tobolková, která zároveň předá informaci OD MmP, 
starostka dá podnět MP (řidiči nedodržují režim parkování, je třeba, aby parkovali tam, 
kde je dopravní značení 
 

- k nebezpečí úrazů bylo třeba odstraňovat mříže u vykácených stromů a jámy byly 
zasypány –(provizorní řešení) než dojde obnově stromořadí v ul. Jahnova. 

 
Dne 25. 1. 2019 

- jednání se zastupitelem R. Harmatem, komunikace nad body RMO, pracovní 
skupina 

 
- Mgr. Barták, ředitel Waldorfské školy, 100 let výročí, v Pardubicích 25 let výročí 

školy, bude organizována Olympiáda 5. tříd – prožitek starého Řecka „Kalokaghatia“ - 
maraton, zápas, hod oštěpem…ale i rétorika, příběhy starořeckých bohů… 17. - 18. 5. 
příjezd žáků do Pardubic, slavnostní zahájení OLYMPIJSKÉ KRUHY, dále akce 
v místě dopravního hřiště, promíchání dětí (účastníci států) – putování. KD Dukla – 
Odysseova cesta. 18. května  - akce v parku Na Špici – občerstvení, závěr.  Účast na 
akci cca 300 dětí + rodiče, učitelé, doprovod, tedy celkem cca 450 lidí.  Natáčení 
dokumentárního filmu (Patrik Ulrych). Žádost o nepřímou a přímou podporu. Žádost 
na OD MO Pce I a žádost o 20.000,- finanční dotaci.  

 
Dne 26. 1. 2019 

- společenská událost, koncert skupiny Prosperita 
 
Dne 28. 1. 2019 

- jednáním zastupitelkou I. Dolečkovou, plán realizace investičních akcí v součinnosti 
s městem  

Pardubice, informace o doplnění komisí a organizace setkávání, podpora akcí pro 
hendikepované sportovce aj. 
 

- jednání RMO Pce I 
 
Dne 29. 1. 2019 

- porada s vedoucími odborů MO Pce 
- soukromá záležitost – účast na kremaci 

 
Dne 30. 1. 2019 

- Kolegium starostů u primátora, téma jednání nad rozpočtem v roce 2019:  
 nejdůležitější akce jednotlivých MO 
 priority města na období 2019 -2022 (nejdůležitější je čerpání ITI a dokončení 

započatých investic): 
 cyklostezky v rámci projektů ITI 
 školy (stravovací zařízení, hřiště, tělocvičny) 
 terminály (B, Jih, u UPa) 
 Zámeček 
 rozhodnutí o budoucnosti fotbalového stadionu 
 PD nemocnice Pce (napojení + areál Tesly Kyjevská) 
 Most Kpt. Bartoše, most mezi Rosicemi nad Labem a Svítkovem 

 J. Rychtecký – nakládání se školním majetkem 
 H. Dvořáčková – vhodnost lokality pro rosickou školu – v této souvislosti doplnil 

P. Kvaš, že záleží na změnách ÚPmP a v novém ÚPmP (veřejné projednání) 



 P. Kvaš – doporučil každému starostovi určit si jednu velkou investiční akci, 
která bude financována z rozpočtu města, ostatní již budou v režii rozpočtů MO. 
Nové investiční akce doporučil neprojektovat, pokud nejsou zahrnuty v rozpočtu 
města, žádosti o zařazení nekryté akce bude vždy projednávat vedení města 

 M. Charvát – na příštím jednání budou prezentovány cyklostezky a možnosti 
regenerace sídlišť 

 H. Dvořáčková – již teď je jasné, že na MO Pce I je to nábřeží Závodu míru…, 
co se týká cyklostezek, poukázala na dobře zpracovaný materiál P. 
Heřmanského a doporučila jej pro další obvody 

 V. Bakajsa – upozornil, že je třeba při plánování akcí také počítat s novou 
zástavbou, včetně soukromých nebytových prostor 

 H. Dvořáčková a P. Králíček diskutovali nad projektem třetí lávky ve Svítkově, 
která vypadla z ITI kvůli potřebě splnit požadované km 

 V. Štěpánek – navrhl možnost vzniku elektronické interaktivní mapy. 
Diskutována situace před 4 lety, kdy ještě nebylo rozpracováno tolik projektů, 
potřeby řádků c rozpočtu, možnosti realizace konkrétních akcí aj. 

 P. Králíček – vznesl dotaz na další přístupovou cestu k letištnímu terminálu 
(pozemky AČR) – M. Charvát zjistí informace 

 R. Hejný – upozornil na negativní jev v polabinském sídlišti – cizinci rozdělávají 
v zástavbě ohniště, reagoval M. Zitko – bude řešeno pravděpodobně v OZV o 
veřejném pořádku 

 J. Mazuch – otevřel problematiku p. Motyčky a provozu Letního kina 
v Pardubicích (diskuze) 

 
Veškerá aktualizace materiálů k cyklostezkám probíhá na OHA u arch. Ptáčka – zasílat 
podklady v kopii M. Charvát a P. Kvaš. 
 

- slavnostní oběd se členy MP a členy RMO Pce I, s diskuzí o vzájemné spolupráci a 
pomoci 

- osobní gratulace jubilantovi J. H. 
 
Dne 31. 1. 2019 

- jednání u náměstka P. Kvaše – organizace 42. ročníku Memoriálu Josefa Křivky 
v Pcích, datum konání: 25. 4.2019, cyklistický závod s sebou přinese mírná dopravní 
omezení, která potrvají od 16:30 cca do 21:15 hod., trasa závodu: třída Míru, náměstí 
Republiky, Sukova třída, Masarykovo náměstí 

 
Dne 1. 2. 2019 

- jednání s JUDr. Starečkem – nabídka nehorované právní pomoci, přednášky aj.  
 
Dne 4. 2. 2019 

- jednání OD a MO I, koordinace stavebních akcí: 
 ulice U kamenné vily, schválený záměr 
 parkování za FÚ, schválený záměr 
 nadjezd Kyjevská, oprava v březnu 2021 (projekt, problémy v objízdných 

trasách, studie k příjezdu ke Krajské nemocnici…) 
 státní stavby – 3. etapa “TROJICE“, pravděpodobně r. 2019 maximálně rok 

2020 
 ulice 17. listopadu, cca 2022, je „územko“, není stavební povolení 
 ŘSD – „protihlukovka“ na rychlodráze od Karloviny směrem Na Drážku 
 opravy: 

 pokračovat odbočkou od Haldy směrem k vetešině, chodník 
 investice -zálivy Štrossova, záliv U Vatikána, záliv OC Grand – MO Pce I 

– frézování 



 problematika podchodu (podnikatel Václav Reindl se s městem soudí o 
ušlý zisk) 

 nejožehavější problém ulice Na Hrádku (od pošty po vjezd) 
 starostka -vyvolat jednání s náměstkyní H. Dvořáčkovou – „Co se plánuje za 

Domem hudby?“ – uskutečněno 
 u potravinářské školy, jsou poničena sloupky, návrh zbudovat zásobovací místo 

a ne místa na parkování 
- jednání s velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Pardubice I -  J. Chmelíkem 
- jednání s p. M. Nývltem, 17. ročník „Pardubická 9“ – konkretizované informace 

silniční běžecký závod pro širokou veřejnost a zároveň pro výkonnostní běžce. 
Termín:1. května 2019 (10:30 – 18:00), žádost o součinnost,  
trasa: Pernštýnské náměstí, ulice Sv. Anežky České, Přihrádek, zámek kolem hradeb, 

Tyršovy sady, kolem pomníku Rudoarmějce, Zelená brána a Pernštýnské 
náměstí, účast starostky při předávání cen 

 
Dne 5. 2. 2019 

- jednání s ředitelem (Mgr. Zdeněk Zitko) SPŠ potravinářská:  
 100 výročí založení školy dne 13. 9. 2019 (pátek) od 8:00 do 13:00 hod., žádost 

o vyhrazení cca 20 – 30 míst pro automobily hostů   
 dle informací Ing. Dyntara (náměstek VaK Pce) má letos proběhnout výměna 

dožilého vodovodu od SPŠ  přes parkoviště do Konzervatoře 
 nutnost řešení kolizní situace parkování podél školy a zásobování prodejny Billa 

v OC Grand, zásobovací auta včetně kamionů (25 tun i více) blokují výjezd na 
náměstí Republiky, ničí dlažbu, bezpečnostní sloupky a značky, zásobování je 
nuceno při odjezdu vycouvat napříč 4 pruhy vozovky do náměstí Republiky  

Závěr: starostka svolá jednání se zástupci řetězce Billa s tím, že zásobování pomocí kamionů 
je v centru vyloučeno a řidiči budou pokutováni – přizvání ředitele MP, vedoucí OD Ing. 
Bakajsa 
 

- sdílení a pomoc při řešení bytové situace p. Daniely S. – pomoc při vyplňování 
žádosti a doprovod na OMI MmP 

 
Dne 6. 2. 2019 

- jednání s náměstkyní H. Dvořáčkovou a p. P. Vašíčkem, téma: prostranství mezi 
Sokolovnou a Ideonem + výstavba Kongresového centra IDEON s dostatečnou 
ubytovací kapacitou, půjde o rozsáhlý objekt, bude to místo současné terasy, 
bude navazovat na sál, který stavebně zůstane netknutý, vlastní přístavba bude 
jen o hotelových pokojích, protože restaurace a kuchyně bude ve stávající 
budově Ideonu, kapacita bude 156 pokojů, celkem 320 lůžek a 120 přistýlek. 

- jednání s Ing. Bromem a Mgr. Bromovou – stížnost na provoz Quentins baru – 
reprodukovaná hudba, dodány fotografie zachycující nepořádek před barem, budou 
zjištěny okolnosti i  z druhé dotčené strany, závěr: bude upozorněna MP, Ing. Brom 
dodá písemně jeho poznatky 

- informace p. Kovářovi, doplnění DPS – aktualizace PD, stavební povolení je platné 
 ochranná pásma památného stromořadí dubů v návaznosti na navržené 

dětské hřiště (ochranné pásmo stromu 10m okolo kmene) 
 zpřístupnění parkovacích ploch pro MŠ a Tyflo centrum  - nyní na ploše 

v oploceném areálu MŠ (jednání starostky s ředitelkou mateřské školy) 
 souběh stavby DEPRO REAL s r.o. s 3. Etapou 
 finanční otázku bude řešit tajemnice MO Pce I 

 
Dne 8. 2. 2019 

- komunikace s Ing. arch. A. Reiským: při jednání ve věci obnovy stromořadí 
Jahnova a náměstí Republiky jsme byli nám. Ing. Dvořáčkovou upozorněni na 
projektovou dokumentaci rekonstrukce náměstí Republiky (PRODIN). PD jen uložena 



na OMI (p. Gruber) k realizaci po dokončení severovýchodního obchvatu, obsahuje 
také zasypání podchodu, což ještě ZMO nerozhodlo, likviduje v podstatě všechna 
parkovací místa na náměstí, před realizací se bude muset aktualizovat…horizont 
dalších 8 (?)let stavby obchvatu 

Dne 11. 2. 2019 
- jednání u primátora, problematika Party baru ve Štrossově ul., starostka podal 

informace z návštěvy p. K. na MO Pce I (viz zápis ze dne 10. 12. 2018), žádost 
majitele o co nejdelší otevření provozovny, dnes ve všední dny a v neděli: od 6:00 – 
1:00, v pátek: od 6:00 -3:00, velmi špatná zkušenost s tímto barem v minulém 
období, starostka provedla na místě šetření u ostatních podnikatelů v okolí (hluk, 
opilci, nepořádek, nedopalky, distribuce drog, popíjení do začátku otvírací doby 
před barem tedy do 6:00). Závěr: omezit otvírací dobu od 10:00 – 1:00 a 10:00 -3:00 
hodin  

- jednání se zastupitelem V. Jirsou – stavba polikliniky MeDila, projekt, 
architektonický záměr, vysvětlení okolí polikliniky, povrchová úprava s protilehlou 
stranou komunikace, materiál do RMO k vyjádření a k odsouhlasení (Ing. ach. Vacík 
+ stavař p. Hlavatý) 

- jednání se zastupitelem P. Dospělem – účast starostky na Finančním výboru, 
informace o rekonstrukci Bělobranského náměstí, komunikace o budoucí změně 
zpravodaje Pardubická 1, naplánovat setkání na čtvrtek s odborníky a zájemci mezi 
zastupiteli (Dr. Kotyk, F. Sedlák, I. Dolečková, J. Čáslavka, starostka, A. Tušlová – 
šéfredaktorka městského zpravodaje, grafik p. F. Chudoba, výtvarník a textař, 
nakladatel a vydavatel Z. Stehno, p. Kafka, ředitel VČTV J. Doležal), pro občany 
návrh na elektronickou podobu zpravodaje 

- společenská událost – koncert v Domě hudby, Hudební trio  

Dne 12. 2. 2019 
- porada s vedoucími odborů 

- účast na jednání Komise pro spolupráci rozvoje městského obvodu – viz zápis, 
starostka zajistí zpracovanou tabulku z MO Pce V od J. Rejdy. 

Dne 13. 2. 2019 
- supervize s ředitelkami mateřských škol 

- p. O. Bujnoch – pozvání na akci Nové vinařství a. s. dne 19. 2. 2019  
 

- účast na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (návrhy na oceňování 
pedagogů, prezentace Selesiánského klubu, žádosti o dotace…) 

Dne 14. 2. 2019 
- jednání s náměstkem Rychteckým – trhy na Pernštýnském nám. a na třídě Míru, 

synchronizovat, tržnice před Magnumem – řešení...bude vráceno zpět městu??? 

- jednání s MP, ředitel - R. Hübl a velitel pro MO I - V. Škoda,  
 poskytování informací o potřebě řešení problémů na území obvodu ze strany 

MO Pce I a naopak 
 informace o organizačních změnách na Městské policii Pardubice 
 informace městské policie o situaci ve veřejném pořádku na území obvodu 

Stručný výtah ze zápisu: 
  v zónách placeného stání je parkování možné pouze na stanovených místech, 

označených dopravním značením, mimo tato místa, např. parkování na vjezdech 
nebo travnatých plochách podél vozovek (např. ul. U Stadionu) je nutné řešit jako 



přestupek, nelze se odkazovat na obecně závaznou vyhlášku města o místních 
poplatcích (za umístění skládky na 24 hod. se místní poplatek nehradí, ale povolení 
zvláštního užívání být musí) 

  požadavek o průběžných kontrolách parkování na vjezdech v ul. Husova, Dašická od 
objektu gymnázia po křiž, s ul. Na Drážce (na místní komunikaci – chodníku), na 
místní komunikaci – chodníku na pravé straně Anenského podjezdu (možné pouze 
vyložit nebo naložit věci a odjet, nikoliv parkovat) 

  upozornění na problém v ulici Do Nového, kde je podél nového bytového domu u 
chodníku dopravním značením (žlutá čára) stanoven zákaz parkování, protože 
vozovka v daných místech má dostatečnou šíři pro obousměrný provoz a nikoliv 
ještě pro parkování 

  požadavek na provedení kontroly v ul. Holubova, kde na travnatém pásu mezi 
chodníkem a vozovkou je dlouhodobě umísťován přívěsný vozík, řešit jako přestupek 

ZÁVĚR: 
Městská policie Pardubice: 
1. bude provádět pravidelné kontroly (po pár týdnech občasné) v ul. Husova, v ul. Dašická 

a na pravé straně Anenského podjezdu, aby si řidiči odvykli parkovat na chodnících 
a na vjezdech 

2. prověří umístění přívěsného vozíku na travnatém pásu podél vozovky v ul. Holubova 
3. poškozené stávající svislé dopravní značení, případně nezřetelné vodorovného dopravní 

značení bude předávat přímo odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 
4. potřebné změny dopravního značení – stávající dopravní značky neodpovídají 

potřebám, projednáme na odboru dopravy a ŽP ÚMO Pce I, který po posouzení situace 
zadá zpracování místní úpravy dopravnímu odborníkovi a po schválení PČR předá 
k realizaci na odbor dopravy, do jehož kompetence tato problematika patří 

Odbor dopravy a ŽP ÚMO Pce I: 
1. připraví dopis starostky provozovatelům restauračních zařízení, ve kterém je požádá 

o pomoc s úklidem prostranství před jejich provozovnami 
 

- jednání s Ing. J. Linhartem a J. Svobodou (KPP, Zelená pro Pardubicko a 
Chráníme stromy), téma: 

 údržba trávníků, obohacený typ trávníků s květinami – pomalý růst, 
estetičnost, malá údržba 1-2x za rok, vhodnost i do měst 

 problematika sekání, posekají se s tím i malé stromky 
 komunikace s arboristkou 
 nabídka spolupráce při plánované nové výsadbě stromů na náměstí Republiky 

a v Jahnově ul. 
 Tyršovy sady – součástí projektu je i údržba 
 KPP – památník obelisk prozatímně uložen v depozitu, v rámci rekonstrukce 

nábřeží Závodu míru umístit v prostoru parčíku (K Polabinám), projednat na 
RMO Pce I 

 
Dne 15. 2. 2019 

- jednání u náměstkyně, téma: investiční akce na našem MO, co jsou již v plánu 
města Pardubic 

- telefonické upozornění a stížnost p. Holečka na rázový hluk ze sportovního Parku 
Na Špici, jediný, kdo o tomto může rozhodnout je soud…ovšem na druhé straně 
informace o chování p. Holečka, při sportovních akcích natáčel návštěvníky bez jejich 
povolení, vstupoval na sportovní stanoviště, lidé si stěžovali, slovně „častoval“ 
hrubými výrazy organizátory sportovních akcí 

- jednání s P. Starou – SPORTOVNÍ PARK PARDUBICE ve dnech 10. – 18. srpna 
2019, nutnost intenzivnějšího zavlažování celého parku (3 týdny) i přes noc, odkud 
čerpat (z kanálu, potok nebo z Labe…), je třeba jednání s p. Hruškou a jinými 



úředníky, spolupráce s L. Tobolkovou, prověřit pítka u pavilonu a u mostku + 2 
cisterny 

- informace o akci TURNAJ “3 x 3“, ČBF – Česká basketbalová federace, v sobotu 
22. července 2019, mezinárodní účast, celkem 5 hřišť, uzavření třídy Míru v části 
kolem sochy J. Kašpara, hřiště (velikost 10x15m), profi kurty, profi koše + malé 
tribuny, stánky, návrh značení uzavírky (P. Schwarz), na MO Pce  I – zajistit zábory, 
p. Bochová,…??? deštníky s reklamou MO Pce I 

Dne 16. 2. 2019 
- společenská akce Reprezentační ples SmP a DP města Pardubic 

Dne 18. 2. 2019 
- výběrové řízení na místo vedoucího Odboru majetku a správních činností 
- jednání p. O. Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaratón, termín 13. dubna 2019, 

2 okruhy = 21,097 km (běžci, závod koloběžců, závod Handbik) 
trasa 1 okruh: Smetanovo nám., ul. Jáhnova, Bubeníkova, Sakařova, Bezdíčkova, 
Husova, Mezi Mosty, Labská, U stadionu, Hradecká, Studentská, Kunětická, 
Hradecká směr St. Hradiště po odbočku ul. Fáblovka za benzinkou je otočka ul. 
Hradecká, Masarykovo náměstí, třída Míru, náměstí Republiky, Smetanovo náměstí 
trasa 2 okruh: stejná … pouze ze třídy Míru trasa pokračuje na Pernštýnské náměstí 

- RMO Pce I – viz zápis 

Dne 19. 2. 2019 
- porada s vedoucími odborů MO Pce I 
- jednání Ing. Rerych – geneze jeho problému s vystavěním pylonů na třídě Míru a na 

náměstí Republiky, podepsána smlouva s městem Pardubice a poté vypovězena po 
nesplnění podmínky vyžadované smlouvou, ověřeno u vedoucího Odboru majetku a 
investic (Ing. M. Macala), posouzení všech informací, o vypovězení smlouvy 
rozhodoval z K. S. v Hradci Králové ve prospěch p. Rerycha…vyžádat právní 
posouzení, zda město Pardubice nepochybilo… 

 
Dne 20. 2. 2019 

- jednání p. Kubelka – žádost o možnosti konat na území MO Pce I Pardubické 
posvícení, Pardubická pouť místo vidí u OSSZ (bývalá jatka),  
náplň: dětské atrakce, stánkový prodej, nabídka regionálních produktů, řemeslné 
výrobky aj. 
Závěr: doporučeno jednat s OMI MmP případně s Odborem kultury a sportu – p. 
Karas 

 
- jednání JUDr. Stareček, nabízí zdarma své zkušenosti právníka – budu využívat  
- jednání s Ing. Panušem, zájemce o práci, požádán o strukturovaný životopis 

 
Dne 21. 2. 2019 

- jednání se zastupitelem J. Čáslavkou, náměty: 
 plán projektů našeho MO Pce I 
 odpadové koše V Bubeníkových sadech, propadlá dna, kupí se zde 

nepořádek 
 instalace závlah do Bubeníkových sadů 
 vyvěšení Tibetské vlajky 
 návrh malých grandů – Sousedské slavnosti 
 nepořádek u obchodu u Kubíka, jak na zastávce MHD i za obchodem u 

kontejnerů 
 peníze z hazardu, tlak na vedení města př. Kolegium starostů 
 odstavné plochy 
 zpravodaj Pardubická 1 



 analyzovat jednací řády – zpřesňování 
 časová harmonogram – prostor pro veřejnost 

- jednání s Ing. J. Petrem, člen hudební akademie, příprava gramiády s p. Gottem 
(dle možností zpěváka), nabídka CD 

- setkaní s odborníky a zastupiteli, kteří budou spolupracovat a vytvářet zpravodaj 
Pardubické 1, konání v Divadelním klubu VČD, program: 

 zahájení, seznamovací kolečko 
 současný stav 
 „Jak to dělá magistrát?“informace a rady A. Tušlová,  
 Brainstorming – nápady, informace, názory 
 prezentace možného řešení – F. Chudoba, program Politinn – Z. Stehno 

(vizuál zpravodaje, grafický návrh – přeposlat všem zúčastněním e-mailem) 
 vytvoření pracovní skupiny, komunikace přes kontakty 
 občerstvení  
 závěr 

- společenská událost – koncert Barocco Sempre Giovane 
 
Dne 22. 2. 2019 

- jednání u náměstkyně H. Dvořáčkové, investice v prostorách za Domem hudby, 
návrhy a plán realizace 

 
Dne 25. 2. 2019 

- jednání s poslankyní ČP P. Ing. Květou Matušovskou za přítomnosti zastupitele 
Harmata, dopravní situace v Pardubicích, D35 dobudování do 5 let, plánovaná 
rekonstrukce Palackého třídy, také Sukova třída je přetížena, havarijní stav ul. JUDr. 
Krpaty, jsme jediné krajské město, kt. nemá obchvat, je třeba podpory všech 
poslanců pro město Pardubice, sjednána schůzka s primátorem, oslovit a hledat 
podporu u dalších poslanců: p. Kohoutek, Výborný, Řehounek, Kolovratník 

- jednání s předsedou SVJ Na Třísle, zhlédnutí přímo na místě s P. Tobolkovou, již 
letos se budou provádět opravy pojízdného chodníku a opěrné zdi za podmínky, že 
SVJ Na Třísle 130 -131 zajistí výměnu dožilé kanalizační přípojky 

Dne 26. 2. 2019 
- porada vedoucích odborů - viz zápis 
- organizování Promenádních koncertů dechové hudby v Bubeníkových sadech 

od května do září 2019, oslovení kapel a sestavení časového harmonogramu, na 
vědomí našemu odboru pro zajištění sezení účastníkům, jednání s majitelem Mariny 
– zdroj energie, slavnostní zahájení a ukončení s občerstvením, zajišťuje náš odbor 

- jednání Komise pro pozemky a reklamu 
- účast na jednání Finančního výboru MO Pce I 

 
Dne 27. 2. 2019 

- jednání s manažerkou p. Koupalovou, Centrální polytechnické dílny a Galerie 
města Pardubic – Winternitzovy automatické mlýny, žádost o udělení výjimky 
z normového počtu parkovacích stání. Závěr z jednání: předat do RMO s tím, že 
sice souhlasíme s udělením výjimky z normového počtu parkovacích míst (9 ks) na 3 
stání podél východní fasády budoucí Galerie města Pardubic za podmínky, že SmP 
nejpozději do konce roku 2019 zahájí přípravné práce na zpracování studie 
parkování a režimu dopravy v památkové rezervaci a v  území, které navazuje na 
areál automatických mlýnů, a zároveň požadujeme, aby MO Pce I byl v roce 2019 
přizván k přípravě zadávacích podmínek předmětné studie 

- jednání s p. Nývltem k připravovanému 17. ročníku Pardubické devítky 2019, akce 
se koná ve středu 1. května 2019 a součástí této tradiční pardubické události jsou 



přebory Ozbrojených složek, kam patří i hasiči v běhu, předán kontakt na naši 
skupinu dobrovolných hasičů 

- osobní gratulace jubilantce p. Soně Ř. – 98 let 
 
Dne 28. 2. 2019 

- jednání s Policií ČR, kpt. Ing. Bornem (vrchní komisař) a npor. Bc. Blažkem (vedoucí 
oddělení), spolupráce mezi MO Pce I a P ČR, problematika chování dětí a mládeže, 
odpovědnost zákonných zástupců, vzrůstající šikana a agresivita, škola x rodina x 
společnost 

- jednání s p. Mojžíšem, podnikatelský záměr na travnaté ploše zleva od Kostela 
svatého Jana Křtitele ul. Bratranců Veverkových, doporučeno jednat s církví a s OMI  
- MmP 

- jednání s paní Lagronovou, příprava na pořádání rodinného odpoledne „Hurá na 
prázdniny“, které se bude konat dne 18. 6. 2019 od 14:00 do 18:30 hodin 
v Bubeníkových sadech, dětské atrakce, soutěže pro děti ve spolupráci s mateřskými 
školami našem MO (stanoviště), malování na obličej, zajištění reprodukované hudby, 
prodejní stánky, party stan, zajištění dárků pro děti (oslovit banky, pojišťovny, MmP 
apod.), dohodnout se s dobrovolnými hasiči o případnou ukázku techniky, přípojka na 
elektřinu, dohoda s majitelem kiosku Marina… 

- společenská událost, koncert „Chrudimská pecka“ s podporou začínajících umělců 
ve Společenském sále radnice  

 
Dne 1. 3. 2019 

- příprava kulturní akce – pořádání adventního večera s prodejem polévky v prosinci 
2019 na třídě Míru, oslovení zastupitelů 

- jednání u náměstka Rychteckého, p. Trejtnar představil projekt 8. ročníku 
finálového turnaje Chance Tour „3 x 3“,  ČBF - Mistrovství ČR v basketbalu (Sport 
and Culture Entertainment z. s.), konání: 20. až 21. července 2019 místo konání třída 
Míru - turnaje ve 3 dnech, v pátek program zápasů reprezentačních celků, druhý den 
– basketbalisti mládežnických kategorií a zároveň turnaje basketbalistů v kategorii 
mužů a žen, 3í-den se odehrají zápasy v rámci Play off a závěrečné finále 

- příprava dopisu k oslovení dárce na dětskou akci „ Hurá na prázdniny“ 
 
Dne 2. 3. 2019 

- společenská událost – Reprezentační ples města Pardubic 
 
Dne 4. 3. 2019 

- jednání RMO Pce I 
 
Dne 5. 3. 2019 

- porada s vedoucími odborů MO I 
 

- jednání s p. Krajhanzlem a p. Bouškovou (ředitelka UniCredit bank) – myšlenka 
Základní školy HORIZONT v Pardubicích s inovativním vzděláváním, kontakt pro 
jednání vedoucí OŠ, náměstek pro školství, primátor a senátorka M. H. 

 
Dne 6. 3. 2019 

- jednání p. Jiří Petr, CD pro prezentaci, koncerty, společenské události – předávání 
ce Andělů apod. 

- jednání s p. ředitelem ZUŠ Havlíčkova ul. P. Seidlem, 100. výročí založení školy, 
slavnostní koncert a dne 29. 3. 2019, žádost o dar ve výši 10.000,- Kč související 
s oslavou výročí ZUŠ, předložit RMO Pce I 

- jednání s ředitelkami mateřských škol našeho MO, spolupráce při červnové akci 
„Hurá na prázdniny v Bubeníkových sadech“, informace o zapojení se, organizace 



akce, spolupráce se ZŠ, s majitelem Mariny, posekání a vyčištění parku, otevření 
toalet, zdroj vody, reprodukovaná hudba, plastové pytle na odpadky, letáky, 
informace do městského Zpravodaje, na facebook apod. 

- jednání s velitelem MO Pce I stráž. Škodou a zástupce velitele p. Dalecký, 
výsledek jednání s vedoucími odborů Tobolkovou, p. Pechmanovou a p. Tomanovou 
(parkovací karty, obsluha fontán, zavlažovací systémy stromů, operativní úklid během 
víkendů – SmP, dopravní značení v centru města mnohdy zmatečné, p. Švarc vytvoří 
nový návrh řešení, problém např. v ulici Sladkovského –  rezervé parkování + 
parkování pro zásobování + parkovací kotouč +2 dodatkové tabule…), jednáno 
s ředitelem KD v ul. Hronovické (Mgr. Miloš Adamů) – využití parkovacích míst 
v parkovacím domě Na Karlovině, tj. 2 hodiny zdarma pro návštěvníky představení a 
další započatá hodina platba za 20,- Kč, tak jako je to u vyjednáno s VČD Pardubice 
pro diváky. Informování diváků prostřednictvím divadelních vstupenek – dotisk této 
informace, v zádní části budovy VČD odstraněny svévolně sloupky a jsou položeny 
na chodníku, „áčková reklama“ – pokud jí nemají občané schválenou, musí se 
dostavit na MO Pce I k zaplacení poplatku, případné umístění sloupku 
v Bartolomějské ulici, problematika hlučnosti restaurace „Patapuf“ 

 
Dne 7. 3. 2019 

- IDEON Pardubice - Pardubická stavební výstava 
 

- společenská akce – koncert v Sukově síni Domu hudby, Barocco Sempre Giovane 
 
Dne 8. 3. 2019 

- Osobní gratulace jubilantovi panu B. G. – 95 let 
 


