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SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → mesto → mestske-obvody  /  září 2022

Vážení spoluobčané,
letní prázdniny utekly jako 
voda a je tu měsíc září 
a s ním i náš zpravodaj. 
Díky teplému počasí si 
děti  mohly užít spoustu 
zážitků u vody a skotačení 
venku a my pohodové léto, 
které jsme si mohli zpestřit 
prázdninovým kinem nebo 
opékáním buřtů na Dubině 
a na Drážce. Pro městský 
obvod jsou tyto parné dny 
spíše přítěží. Málo dešťových 
srážek pro nás znamená 
více plánovaných zálivek 
nejen nových výsadeb, ale 

i vzrostlých stromů na celém území. V teplých dnech se snažíme myslet 
i na naše zvířecí návštěvníky, a proto jsme na stromy umísti li pítka pro 
ptáčky. Jsem rád, že všichni dbali zvýšené opatrnosti  v době extrémního 
sucha a vysokých teplot a nikdo nebyl ohrožen případným požárem.
První zářijová neděle patřila Studáneckému posvícení. Sešli jsme se 
na prostranství před Základní školou Dubina, rozloučili se tak s létem 
a prožili společně příjemné odpoledne s našimi nejbližšími. 
V období letních prázdnin jsme ale nezaháleli a podařilo se nám 
dokončit stavbu „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti  v ulici Jana Zajíce, 
Pardubice“ od křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka Matury. 

Zde došlo ke zvýšení kapacity parkovacích míst a zajištění rozhledových 
poměrů na přechodech. Také je dokončena „Rekonstrukce dětského 
hřiště Drak za bytovým domem čp. 835–839 v ulici Bartoňova“, kde se 
děti  mohou těšit z nových herních prvků. Pro dospělé je zprovozněno 
nové „workoutové hřiště“ u Základní školy Dubina s jednotlivými prvky 
a sestavami pro procvičení celého těla.
Většina obyvatel našeho městského obvodu nemůže mít vlastní 
zahradu, a proto se v rámci našich možností  snažíme udržovat 
a budovat veřejnou zeleň na slušné úrovni a tí m zvyšovat kvalitu života 
a pocit sounáležitosti  se svým okolím. Rozšiřujeme odpočinkové 
a klidové zóny a každoročně jsou vysazovány nové dřeviny – keře 
a stromy, a to buď samostatně, anebo v rámci investi čních akcí. 
Za volební období bylo vysázeno celkem 5 528 keřů, 1 246 trvalek 
a 254 ks stromů. Dále je připraven projekt na výsadbu 32 ks 
stromů na území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina 
a v letošním roce na podzim je plánována výsadba cca 10 000 cibulovin 
v lokalitách Jana Zajíce, u Zdravotního střediska Dubina a v refýži Na 
Drážce od přechodu k zastávce MHD na straně u obchodního centra 
a další výsadby v rámci nedokončených investi čních akcí. Stromy jsou 
průběžně evidovány na portálu „Stromy pod kontrolou“ a je o nich 
vedena karta, kde jsou uvedeny údaje o jejich stavu a údržbě. Jsem rád, 
že se nám daří náš obvod více zazelenat a mít tak příjemnější prostředí 
k životu. 
V druhé části  zpravodaje je stručný souhrn toho, co se nám podařilo 
s ohledem na krácení fi nančních prostředků v rámci programu rozvoje 

Vítězslav Štěpánek

pokračování na str. 2

Nově e-knihy ke stažení

Volby do zastupitelstev
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SLOVO STAROSTY
Obvodní oddělení strážníků na Dubině 
změnilo svůj chod. Nová služebna, která více 
vyhovuje požadavkům pro výkon služby, 
sídlí v bývalém výměníku v ulici Erno Košťála 
č. p. 930. Byly zrušeny úřední hodiny, a to 
z důvodu většího pohybu hlídek v terénu. 
Strážníci z obvodního oddělení Dubina nemají 
na starosti  pouze toto sídliště. Do jejich 
obvodu spadá i lokalita Studánka, Hůrka, 
ale i ulice Sakařova, dále směrem k centru 
i Bubeníkovy sady či oblast u Automati ckých 
mlýnů a Park na Špici. Dále strážníci zajišťují 
dohled v městské části  Pardubičky, Černá za 
Bory, Mněti ce, Drozdice, Nemošice, Žižín, 
Staročernsko a Hostovice. Jedná se o rozlehlé 
území, přičemž každou část trápí rozmanité 
problémy, které strážníci pomáhají řešit. 
V případě oznámení přestupku mohou občané 
využívat stálou službu, která koordinuje činnost 
všech hlídek na území města, tedy i obvodních. 
Kontakt na stálou službu je  466 859 220 nebo 
605 206 251. V případě ohrožení zdraví, života 

či majetku je k dispozici i tí sňová linka 156. 
Stálá služba městské policie zajišťuje nepřetržitý 
provoz sedm dní v týdnu, proto se na ni můžete 
obráti t v kteroukoliv denní i noční dobu.  
Podněty, které není nutné řešit okamžitě, je 
možné zasílat písemně na 
sekretariat@mppardubice.cz.
K vyřizování přestupků spáchaných v dopravě 
slouží již výhradně Oddělení řešení přestupků, 
které sídlí na adrese Chrudimská 2648 
v Pardubicích. Jedná se o stejnou budovu, kde se 
nachází i obvodní služebna strážníků sloužících 
na Dukle.  
Úřední hodiny jsou od pondělí do soboty v čase 
8:00 – 18:00. O svátcích a nedělích je zavřeno. 
Všem obyvatelům MO Pardubice III přejeme 
krásný podzim a nebojte se na nás obráti t. 
Městská policie je tu stále pro Vás.

Mgr. Lucie Klementová
Preventi vní a informační 

služba Městská policie Pardubice

v dané období splnit. Stále je co opravovat 
a vylepšovat, a to jsou pro nás cíle, které si 
můžeme vytyčit do dalšího programu rozvoje 
pro příští  volební období.
Volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 
Senátu PČR se budou konat souběžně ve 
dnech 23. a 24. září 2022 (pátek od 14:00 
– 22:00 hodin, sobota 8:00 – 14:00 hodin), 
případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se 
uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022 ve 
stejných časech. Více informací k volbám se 
dozvíte uvnitř zpravodaje.
Přeji vám pěkné podzimní dny, dětem, žákům 
a studentům hodně úspěchů v novém školním 
roce.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

pokračování ze str. 1 STRÁŽNÍCI JSOU VÍCE V TERÉNU, 
K OZNAMOVÁNÍ PŘESTUPKŮ V OBVODU 
VYUŽÍVEJTE STÁLOU SLUŽBU MĚSTSKÉ POLICIE

V případě, že se Vás ztráta sluchu také týká, můžete se obrátit na naše konzultantky
z pardubické pobočky nebo nás navštívit osobně. 
Tereza Pospíšilová | e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz | mobil: 702 167 010
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 5

ZTRATILI JSTE TELEFON, 
BATOH, KLÍČE … 

Je možné, že si toho někdo pocti vý všiml 
a zapomenutá věc se dostala k nám. 

Proto než ji defi niti vně odepíšete, zkuste nás kontaktovat 
a poptat se. 

Informace o nalezených věcech jsou obvykle k dispozici 
následující pracovní den po ztrátě předmětu.

Blahopřejeme
všem občanům, kteří v podzimních měsících
oslaví svá životní jubilea.oslaví svá životní jubilea.
Těm, kteří oslaví osmdesát let 
a další kulatá jubilea, 
budou zástupci městského obvodu 
gratulovat osobně. 
Blahopřejeme všem jménem 
pana starosty i celého 
městského obvodu.
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Knihovna Dubina se snaží přinášet čtenářům 
i veřejnosti  různé služby. Hlavní činností  
knihovny je především péče o stávající čtenáře, 
hledání čtenářů nových a rozšíření čtenářské 
gramotnosti  mezi veřejnost všech věkových 
kategorií. Knihovna však nabízí celou řadu 
nadstandardních služeb. Jedná se především 
o obalování knižních dokumentů, laminování či 
kopírování dokumentů popřípadě donášku knih 
domů. 
My se však snažíme rozvíjet knihovnu dál, 
v souladu s moderními trendy. Od 1. září 2022 
najdete v našem knihovním katalogu tzv. 
e – knihy, což představuje možnost čtenářů 
stáhnout zdarma do svých čtecích přístrojů celou 
řadu zajímavých ti tulů literární tvorby. Tuto 
novou službu nabízíme nově, díky spolupráci 
s Městskou knihovnou v Praze. Na webových 
stránkách knihovny najdete i video návod, jak 
knihy stáhnout. 

E-knihy mohou využít žáci či studenti  v rámci 
povinné školní četby nebo čtenáři na cestách či 
dovolených. Čtení je radost a my doufáme, že 
i čtenáři prožijí s e-knihami plno nových zážitků. 

Vaše knihovnice 

POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

1. 9. – 2. 10.
Ježečkovo malování 
– malování na doma

12. 9. – 2. 10.
Horký šálek 
– alternati vní kreati vní dílničky

3. 10. – 30. 10. 
Vážka – malování na doma

3. 10. – 9. 10.
Týden knihoven  

3. 10. – 9. 10.
Týden knihoven 
– Registrace seniorů zdarma 

3. 10. – 16. 10. 
Podzimní skřítek 
– alternati vní kreati vní dílničky

4. 10.  
Svícen z dřevěných proutků 
– podzimní tvoření pro seniory 
v knihovně od 13 – 16 hodin

17. 10. – 30. 10. 
Kaštanová miminka 
– alternati vní kreati vní dílničky

31. 10. – 13. 11.
Čarodějnická kočka 
– alternati vní kreati vní dílničky

1. 11. – 30. 11.
Lišti čka Péťa – malování na doma

11. 11. 
Den válečných veteránů 
– veřejná sbírka

14. 11. – 4. 12.  
Liška Eliška 
– alternati vní kreati vní dílničky

14. 11. – 15.12.  
Vánoční výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ

25. 11.  
Den pro dětskou knihu

1. 12. – 31. 12.  
Vánoce – malování na doma

5. 12. – 18. 12.  
Mikulášské tvoření 
– alternati vní kreati vní dílničky

5. 12. – 22. 12.   
Vánoční instagramová soutěž 
– vyhlášení 23. 12.

13. 12.  
Papírový vánoční věnec – vánoční 
tvoření pro rodiny v knihovně od 
13 – 16 hodin

19. 12. – 31. 1.    
Vánoční tvoření 
– alternati vní kreati vní dílničky

E-KNIHY V KNIHOVNĚ NA DUBINĚ

Víte, že dobrovolnictví je dnes v módě? 
Tak pojďte s dobou a vyzkoušejte si ho na 
vlastní kůži! Naše Dobrovolnické centrum 
Koalice nevládek Pardubicka funguje už sedm 
let a každoročně vysílá zhruba dvě stovky 
dobrovolníků do několika desítek organizací, 
kde se věnují nejrůznějším činnostem. Nabídka 
akti vit je velice pestrá. Od září přivítáme 
především nové „babičky a dědečky“, kteří 
by rádi trávili třeba jedno dopoledne týdně 
s dětmi v mateřských školách. Zde si s nimi 
povídají, hrají, čtou nebo chodí na procházky, 
a děti  je za to odmění tí m nejkrásnějším dárkem 
– smíchem a radostí  ze společně stráveného 
času. Hledáme také zájemce pro doprovázení 
hendikepovaných osob za pardubickou 
kulturou v rámci jedinečného projektu Culture 
Buddy – kulturní parťák. Dobrovolníci u nás 
dále můžou pomáhat i dětem s doučováním 
nebo zpříjemnit čas opuštěným seniorům, 

pečovat o cenné polabské přírodní lokality 
s partou mladých nadšených ochránců přírody 
či se zapojit do pořádání akcí pro veřejnost. 
Je toho opravdu mnoho, proto nás navšti vte, 
ať už virtuálně prostřednictvím webu 
www.dobrokonep.cz, nebo po domluvě na 
tel. 775 551 412 přímo v naší kanceláři 
v pardubickém Evropském spolkovém domě, 
a seznamte se blíže s možnostmi, kde a jak se 
zapojit. Ptáte se, zda je dobrovolnictví vhodné 
zrovna pro vás? Nebojte, dobrovolníkem může 
být každý – od studentů po seniory. Taky není 
většinou potřeba nic speciálního znát či umět, 
důležitá je hlavně chuť pomáhat, dobrá nálada 
a trocha empati e. Neváhejte, přijďte za námi 
a staňte se součástí  našeho DOBROtýmu. 
Obohatí te se o nové zážitky i hřejivý pocit 
z pomoci druhým!

Lucie Křivková, 
 koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP

HLEDÁME BABIČKY DO ŠKOLEK 
I KULTURNÍ PARŤÁKY
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Je čas babího léta a před námi rekapitulace, co 
jsme od května zvládli.

Byla dokončena „Rekonstrukce dětského 
hřiště Drak za bytovým domem čp. 835–839 
v ulici Bartoňova“, v rámci které byly osazeny 
nové herní prvky a zrekonstruovaná původní 
dopadová plocha. 
V prostoru po odstraněné rampě je průběžně 
prováděna výsadba dřevin. Bude zde vysázeno 
11 ks stromů, 480 keřů a 1000 ks cibulovin. 
Za 4 roky volebního období bylo na území 
městského obvodu vysázeno celkem 5 528 
keřů, 1 246 trvalek a 254 ks stromů, ale  
s výsadbami nekončíme, na podzim plánujeme 
výsadbu cca 10 000 cibulovin, a to v ulici Jana 
Zajíce do nově vytvořených ostrůvků, dále před  
Zdravotním střediskem na Dubině a v ulici Na 
Drážce do refýže od přechodu k zastávce MHD 
na straně u obchodního centra a další výsadby 
v rámci nedokončených investičních akcí. 
Dále je připraven projekt na výsadbu 32 ks 
stromů na území Městského obvodu Pardubice 
III – sídliště Dubina.

Několik informací k investičním akcím:
Na sídlišti Dubina v úseku od křižovatky  
u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka Matury byla 
v srpnu dokončena stavba „Úpravy pro zvýšení 
bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice“, kde 
drobnými stavebními úpravami a dopravním 

značením došlo ke zkrácení délky přechodů 
na normové hodnoty, zajištění rozhledových 
poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity 
parkovacích míst.

Koncem měsíce srpna 2022 byla zahájena 
stavba s názvem: „Stavební úpravy v ulici 
Na Drážce před čp. 1558–1560, Pardubice“, 
jejímž předmětem jsou stavební úpravy před 
čp. 1558-1560. Stávající chodníky s asfaltovým 
povrchem a povrchem z betonové dlažby 
budou odstraněny a nové chodníky  budou 
vydlážděny z betonové dlažby. Součástí úprav 
bude i rekonstrukce veřejného osvětlení, 
osazení nových laviček a provedení nové 
výsadby dřevin. 
Na sídlišti Drážka bude v září dokončena stavba: 
„Vybudování nových parkovacích míst v ul. 
Na Okrouhlíku před čp. 1247“, v rámci které 

bylo vybudováno 10 nových parkovacích stání 
a provedena rekonstrukce místní komunikace 
k bytovému domu a přilehlých chodníků.  
V místě střetu příjezdové komunikace  
a chodníku byl vybudován vyvýšený přejezdový 
chodník pro zajištění bezpečnosti chodců. Dále 
bylo rozšířeno místo pro umístění kontejneru.
V ulici Rumunská probíhá stavba rekonstrukce 
stávajících NTL plynovodů. Po jejím dokončení 
bude v průběhu září zahájena stavba „Stavební 
úpravy v ul. Rumunská před čp. 359–365, 
Pardubice“, kde dojde k celkové rekonstrukci 
stávajících ploch před bytovými domy čp. 359–
365 v ul. Rumunské. Je navrženo vybudování 
25 parkovacích stání (10 podélných stání  
a 13+2 šikmých stání pod úhlem 60°) z vegetační 
zámkové dlažby, chodníků a zesílených 
chodníkových ploch ze zámkové dlažby, 
odvodnění ploch, vybudování nového místa pro 
přecházení v nároží křižovatky ulic Rumunská  
a U Školy. Součástí stavby je i přeložka souboru 
veřejného osvětlení. V rámci sadových  
a terénních úprav je navržena výsadba keřového 
patra, záhonů trvalek, travin a 5 ks nových 
stromů. Dále součástí stavby bude stranová 
přeložka části trasy sdělovacího vedení CETIN.

Omlouváme se vám za omezení způsobená 
stavbami.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

I v letošním roce podpořil Městský obvod Pardubice III činnost místních 
mateřských a základních škol, místních zájmových organizací a dalších 
občanských sdružení prostřednictvím finanční podpory na konkrétní akce 
ze svého rozpočtu.
Pro letošní rok posuzovala Komise pro kulturu a sport Rady městského 
obvodu Pardubice III 28 žádostí na podporu jednotlivých kulturních, 
společenských, sportovních a dalších zájmových aktivit. Jedná se 
především o akce pořádané pro děti místními mateřskými a základními 
školami, podporováni jsou též talentovaní žáci základních škol, či je jim 
udělováno ocenění fair play. Vybraní žáci obdrželi na konci školního roku 
odměnou za své počiny dárkovou poukázku. 

V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 199 500 Kč. Všechny 
byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III a v současnosti 
jsou již vyplaceny.

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2022:
A) Tradiční sportovní akce na území MO III     5 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení 120 000 Kč
C) Akce základních škol 35 000 Kč
D)  Akce společenského charakteru ostatních subjektů 29 500 Kč
H) Podpora talentovaných žáku ZŠ a ocenění fairplay 10 000 Kč

Poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III“ v roce 2023

I nadále bude městský obvod podporovat jednotlivé kulturní a sportovní 
akce pořádané na území svého obvodu formou finančního příspěvku 
na zajištění dané akce. Do konce letošního roku (tj. do pátku 30. 12. 
2022 do 14:00 hod. – podání osobně; v případě zaslání žádosti poštou 
rozhoduje datum na podacím razítku – do 31. 12. 2022). Žádosti o dotace 
z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III“ pro rok 2023 mohou zájemci podávat od 1. 12. 2022. 
Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žádost pro rok 2023 najdete 
na našich webových stránkách www.pardubice.eu ➞ městský obvod 
Pardubice III ➞ radnice ➞ formuláře.

Petra Lemberková  
tajemník Komise pro kulturu a sport RMO III 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ OBVOD PODPORUJE KULTURU, SPORT, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS
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Rozhodnutím prezidenta republiky byly dne 5. dubna 2022 vyhlášeny 
volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu PČR, které se budou 
souběžně konat ve dnech 23. a 24. září 2022 (pátek od 14:00 – 22:00 
hodin, sobota 8:00 – 14:00 hodin), případné druhé kolo voleb do 
Senátu PČR se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022 ve stejných 
časech. Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardubického kraje 
ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích a dále ve volebním 
obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad Orlicí.
Právo volit do zastupitelstva obce i do Senátu PČR má občan za 
předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu  
v obci, která náleží do územního obvodu příslušné obce, resp. volebního 
obvodu. Do zastupitelstev obcí má pak právo volit i státní občan jiného 
členského státu Evropské unie, je-li v obci k prvnímu dni voleb přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu a druhý den voleb dosáhl věku 
18 let.
Nejpozději 3 dny před volbami budou občanům doručeny do schránek 
místa trvalého bydliště hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva 
města Pardubice, do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  
a do Senátu PČR. Hlasovací lístky budou navíc k dispozici ve dny voleb 
ve všech volebních místnostech. Žádáme občany, aby si zkontrolovali 
označení svých schránek pro bezproblémové doručení hlasovacích 
lístků.
Občané mohou volit ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to 
buď přímo ve volební místnosti anebo výjimečně ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom případě může 
volič požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou volební 
schránkou (ale pouze v případě, že se volič nachází v rámci volebního 
okrsku, kde má trvalý pobyt).
Číslo volebního okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, které 
jsou voličům doručeny.  
Ve volbách do obecních zastupitelstev není možné hlasování na voličský 
průkaz.
Pro volby do Senátu PČR je voličům umožněno volit na voličské průkazy, 
pokud nebudou moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
bydliště, avšak pouze v jiném okrsku spadajícího do stejného volebního 
obvodu, kde má bydliště (u nás tedy ve volebním obvodu č. 43 se 
sídlem v Pardubicích). O vydání voličského průkazu může požádat občan 
s trvalým bydlištěm na území MO Pardubice III na našem úřadě, a to 
písemně do 16. 9. 2022 nebo osobně až do 21. 9. 2022 do 16.00 hodin.

JAK HLASOVAT A MOŽNÉ ÚPRAVY HLASOVACÍHO LÍSTKU:
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
•  Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 

obce má být zvoleno (do Zastupitelstva města Pardubic je to 39 
členů, do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 15 členů).

•  Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců 
jednotlivých volebních stran.

•  Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku  
v záhlaví sloupce nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro 
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě 
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, 
kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, 
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou 
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

PRO VOLBY DO SENÁTU PČR
•  Ve volbách do Senátu PČR voliči volí jednoho kandidáta vložením 

hlasovacího lístku v úřední obálce do volební schránky.
HLASOVÁNÍ
•  Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem 

nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu. Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů 
obdrží od okrskové volební komise úřední obálky. Na žádost voliče 
mu okrsková volební komise vydá hlasovací lístky. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

•  Poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto 
prostoru volič upraví hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
obcí (města Pardubic a Městského obvodu Pardubice III) a vloží do 
úřední obálky šedé barvy C4, kterou obdržel. Pro volby do Senátu 
PČR vloží vybraný hlasovací lístek do úřední obálky žluté barvy C5, 
kterou obdržel. 

•  Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálky s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat 
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být  
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

•  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem 
pro volbu do Senátu PČR mimo místo svého trvalého bydliště, avšak 
v rámci volebního obvodu č. 43 Pardubice, odevzdá tento průkaz 
okrskové volební komisi, bude zapsán do seznamu voličů a bude mu 
umožněno hlasovat.

Veškeré informace ohledně voleb, průběhu, způsobu hlasování najdete na 
www.mvcr.cz, nebo na webové stránce MO Pardubice III a výsledky pak 
lze průběžně sledovat na stránkách www.volby.cz
  
Prosíme voliče o dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních 
pravidel a přejeme šťastnou ruku ve volbě příštích zastupitelů města  
i našeho městského obvodu.

Ing. Irena Nimsová
tajemník ÚMO Pardubice III

INFORMACE PRO VOLIČE  
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VYHODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

Pro volební období 2018 až 2022 schválilo zastupitelstvo 
Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III o jehož 
plnění Vás chceme informovat.

DOPRAVA
V oblasti  komunikací jsou nejviditelnějším problémem 
nedostatek parkovacích míst, dále povrchy chodníků 
a vozovek. Dle možností  a s ohledem na fi nanční 
prostředky, které máme k dispozici, se nám daří 
postupně tyto problémy odstraňovat. 
Pokračovali jsme v opravách chodníků ve Studánce 
a na Slovanech (v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční, 
Raabova, V Lipinách). Byla provedena oprava chodníku 
větve D – v ulici Hraniční (od čp. 433 po čp. 1) a v ulici 
Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku 
s ulicí Spojilská)“, včetně rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Zbývá dokončit část chodníku v ul. Hraniční 
(v úseku od Zvoničky k čp. 433) v délce cca 50 m. 
Dále byla provedena „Oprava chodníku v ulici Luční 
od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční“, kde stávající 
chodník a vjezdy z betonových dlaždic byly nahrazeny 
zámkovou dlažbou, „Oprava chodníku v ulici Boční 
u čp. 1750–1752, Pardubice“.
Na sídlišti  Dubina v úseku od křižovatky u Pergoly po 
křižovatku s ulicí Luďka Matury došlo v rámci stavby 
„Úpravy pro zvýšení bezpečnosti  v ulici Jana Zajíce, 
Pardubice“ drobnými stavebními úpravami a dopravním 
značením ke zkrácení délky přechodů na normové 
hodnoty, zajištění rozhledových poměrů na přechodech 
a ke zvýšení kapacity parkovacích míst.
Na sídlišti  Dubina byly realizovány níže uvedené opravy 
chodníků: „Oprava chodníku v ulici Bartoňova za čp. 
842–845, Pardubice“, „Oprava chodníku v ulici Jana 
Zajíce z boku čp. 869, Pardubice“, „Oprava chodníku 
v ulici Jana Zajíce od parkoviště u čp. 961 směrem 
k přechodu pro chodce přes silnici č. I/36“, „Oprava 
chodníku v ul. Jana Zajíce u čp. 632, Pardubice“.
V roce 2019 byla provedena “Rekonstrukce povrchu 
betonového parkoviště před obchodním centrem 
Galanta v ulici Studánecká“, kde vodorovným dopravním 
značením bylo vyznačeno 36 parkovacích míst, z toho 2 
parkovací místa pro osoby se zdravotním posti žením. 
V ulici Sezemická společnost Vodovody a kanalizace a.s. 
provedla rekonstrukci kanalizace a následně byla městem 
provedena oprava asfaltového povrchu komunikace – 
vozovky a stavba „Oprava chodníku v ulici Sezemická 
od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. 
Bezdíčkova (před BD čp. 1374–1375, čp. 1376–1377 
a čp. 1397)“, stávající betonová dlažba byla odstraněna 
a nahrazena novou betonovou zámkovou dlažbou. 
V rámci stavby byly z důvodu špatného zdravotního 
stavu pokáceny stávající stromy rostoucí v travnaté refýži 

mezi vozovkou a chodníkem a provedena nová výsadba 
stromů – 18 ks hlohů.
Každoročně je prováděna oprava komunikací po zimním 
období. Byla provedena oprava povrchu komunikace 
např. v ulici Husova, Jana Zajíce, Josefa Janáčka, v ulici 
Věry Junkové od křižovatky s ul. Rumunská po křižovatku 
s ulicí Na Drážce, v ulici Sezemická, v ulici Studánecká 
před bytovým domem čp. 1568.
Byla provedena stavba „Rozšíření parkovacích míst 
v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ Studánka 
do ul. Ve Stezkách“ v rámci které došlo ke zvýšení počtu 
parkovacích míst ze stávajících 16 stání na 35 stání 
v ulici Luční (před ZŠ Studánka) a prodloužení stávajícího 
chodníku v ulici Luční do ulice Ve Stezkách. Součástí  
stavby byla přeložka kabelu veřejného osvětlení a nové 
výsadby keřů a stromů.
V rámci stavby “Vybudování nových parkovacích míst 
v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247“ bylo v travnaté 
ploše vybudováno 10 nových parkovacích míst z boční 
strany bytového domu čp. 1247, proti  vstupu do domu. 
Dále byla provedena rekonstrukce místní komunikace 
k bytovému domu a přilehlých chodníků. V místě střetu 
příjezdové komunikace a chodníku byl vybudován 
vyvýšený přejezdový chodník pro zajištění bezpečnosti  
chodců. Dále bylo rozšířeno místo pro umístění 
kontejneru.
Na silnici č. I/36 v ulici Na Drážce u čp. 418 byl na 
stávajícím přechodu pro chodce vybudován středový 
ostrůvek, včetně přístupových chodníků pro zvýšení 
bezpečnosti  chodců.
V roce 2019 byla provedena „Oprava chodníku v ulici Na 
Drážce před čp. 1555–1557, Pardubice“ v rámci které 
byl opraven stávající podélný chodník před čp. 1555–
1557 a čtyři přístupové chodníky k čp. 1538, čp. 1555, 
čp. 1556 a čp. 1557 v ulici Na Drážce. Stávající chodníky 
s asfaltovým povrchem nebo povrchem z betonové 
dlažby byly nahrazeny zámkovou dlažbou.
V roce 2020 byla provedena stavba s názvem „Stavební 
úpravy ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–
1560 až k čp. 1561–1563“, v rámci které byly provedeny 
úpravy komunikací před a za čp. 1561–1563 a za čp. 
1558–1560, stávající chodníky s asfaltovým povrchem 
a povrchem z betonové dlažby byly odstraněny 
a vybudovány nové chodníky z betonové dlažby), dále 
byla provedena rekonstrukce stávajícího veřejného 
osvětlení. Došlo k výsadbě dřevin a k osazení nového 
mobiliáře (laviček).
Koncem měsíce srpna 2022 byla zahájena stavba 
s názvem: „Stavební úpravy v ulici Na Drážce před 
čp. 1558–1560, Pardubice“, jejímž předmětem jsou 
stavební úpravy před čp. 1558–1560. Stávající chodníky 
s asfaltovým povrchem a povrchem z betonové dlažby 
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budou odstraněny a nově budou vydlážděny chodníky 
z betonové dlažby. Součástí  úprav bude i rekonstrukce 
veřejného osvětlení, osazení nových laviček a provedení 
nové výsadby dřevin. 
Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebního 
díla: „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359–
365, Pardubice“. Jedná se o celkovou rekonstrukci 
stávajících ploch před bytovými domy čp. 359–365 v ul. 
Rumunské. Navrženou úpravou dojde k vybudování 25 
parkovacích stání (10 podélných stání a 13+2 šikmých 
stání pod úhlem 60°) z vegetační zámkové dlažby, 
chodníků a zesílených chodníkových ploch ze zámkové 
dlažby, odvodnění ploch, vybudování nového místa pro 
přecházení v nároží křižovatky ulic Rumunská a U Školy. 
Součástí  stavby je přeložka souboru veřejného osvětlení. 
V rámci sadových a terénních úprav je navržena výsadba 
keřového patra, záhonů trvalek, travin a 5 ks nových 
stromů jako náhrada za 6 ks pokácených stromů 
a odstraněné křoviny. Dále součástí  stavby bude stranová 
přeložka části  trasy sdělovacího vedení CETIN.
Jedním z palčivých problémů obvodu je stav chodníků 
v ulici Dašická, kde je zpracovaná projektová 
dokumentace, ale dosud nedošlo k dohodě s majiteli 
pozemků pod touto komunikací. Na obvodě je ještě 
hodně komunikací, které plánujeme opravit, např. 
chodníky na Slovanech a ve Studánce, které však 
budeme opravovat až po rekonstrukci uložení vrchního 
NN vedení do země a po rekonstrukci plynovodního 
potrubí. Snažíme se o koordinaci veškerých staveb.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Realizovali jsme řadu úprav veřejných prostranství, kde 
došlo k rekonstrukci povrchů komunikací – vozovek, 
parkovišť, chodníků, zpevněných ploch, k opravě či 
doplnění veřejného osvětlení, k nové výsadbě stromů 
a keřů, výměně či doplnění mobiliáře. 
Byla provedena realizace stavby s názvem: „Jana Zajíce 
čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“, v rámci 
které byla provedena demolice stávající rampy pro pěší 
u budovy čp. 983 a její nahrazení novým elektrickým 
výtahem. V prostoru po odstraněné rampě bude za 
vhodných klimati ckých podmínek dokončena výsadba 
dřevin: stromů (2 ks Cedrus atlanti ca, 5 ks Amelanchier 
arborea, 4 ks Prunus gondouinii „Schnee“), keřů (160 ks 
Euonymus fortunei „Gaiety“, 120 ks Weigela Purpurea 
nana, 160 ks Lavandula angusti folia, 40 ks Pennisetum 
alupecuroides) a cibulovin (1 000 ks směsi modřenců, 
crokusů a hyacintů). 
Z programu Regenerace panelového sídliště Dubina byla 
realizována stavba „Regenerace panelového sídliště 
Dubina – etapa U – lokalita 6B (6B–K4, 6B–K5, 6B–O7, 6B–
O8, 6B–S3)“, kde došlo k úpravě veřejného prostranství 
v ulici E. Košťála před a za čp. 1008–1011, před a za čp. 
1005, před a za čp. 1006–1007 a za čp. 1000–1004, 

a to k rekonstrukci komunikací – vozovky a chodníků, 
rozšíření parkovacích míst, rekonstrukci veřejného 
osvětlení, v rámci sadových a terénních úprav došlo 
k výsadbě keřů, trvalek a stromů. Byla vybudována 
2 nová kontejnerová stání. 
Rozšiřujeme odpočinkové a klidové zóny na území 
našeho městského obvodu. Každoročně jsou vysazovány 
nové dřeviny – keře a stromy, a to buď samostatně, 
anebo v rámci investi čních akcí. 
V roce 2019 byla provedena výsadba celkem 759 ks 
keřů, 45 ks stromů. V roce 2020 byla provedena výsadba 
celkem 1 383 ks keřů, 55 ks trvalek a 132 ks stromů. 
V roce 2021 byla na území městského obvodu provedena 
výsadba celkem 2 745 ks keřů, 436 ks trvalek a 70 ks 
stromů. V roce 2022 doposud byla na území městského 
obvodu provedena výsadba celkem 641 ks keřů, 755 ks 
trvalek a 7 ks stromů. Za volební období bylo vysázeno 
celkem 5 528 keřů, 1 246 trvalek a 254 ks stromů. 
Dále je připraven projekt na výsadbu 32 ks stromů na 
území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina 
a v letošním roce na podzim je plánována výsadba cca 
10 000 cibulovin v lokalitách Jana Zajíce, u Zdravotního 
střediska Dubina a v refýži Na Drážce od přechodu 
k zastávce MHD na straně u obchodního centra a další 
výsadby v rámci nedokončených investi čních akcí. 
Z ostatního městského mobiliáře je věnována největší 
pozornost doplňování laviček a jejich údržbě. Lavičky 
jsou pravidelně natí rány a dochází k postupné výměně 
dřevěných prken za umělohmotná, a to z důvodu snížení 
budoucích nákladů a jejich delší životnosti . 
Na základě zpracované studie úprav Studáneckého 
lesa byly v lese vyznačeny trasy pro orientační běh, 
umístěny informační tabule, rozcestníky, lavičky, 
stoly, odpadkové koše a altán. Vybudovány 3 stezky 
s mlatovým povrchem. V roce 2020 Statutární město 
Pardubice ve Studáneckém lese dokončilo investi ční 
akci s názvem: „Studánecký les III. etapa – lesní stezky 
H3 a H5“. Stávající lesní stezky – H3 lesní stezka, která 
prochází středem Studáneckého lesa (začíná u lesní 
cesty Spojilská a končí U hájovny) a H5 lesní stezka 
(začíná u západní hranice obytné části  a napojuje se 
v 1/3 na stezku H3) dostaly nový mlatový povrch. Nyní je 
v lese celkem 5 stezek s mlatovým povrchem.
Dále pokračujeme v rekonstrukci kontejnerových stání 
 přístřešků. 
Součástí  zvelebování území našeho obvodu je 
i jeho pravidelná údržba a péče o čistotu veřejného 
prostranství. O to se každodenně stará naše šesti členná 
pracovní skupina, posílená o zaměstnance evidované 
na Úřadu práce v rámci státem dotovaného programu 
veřejně prospěšných prací. Stále pokračuje naše 
spolupráce s Věznicí Pardubice, která nám umožňuje 
zaměstnávat odsouzené muže ve výkonu trestu. 



Zpravodaj MO Pardubice III  8

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III – periodický tisk územního samosprávného celku | Vychází jako čtvrtletník | Vydává Městský obvod  
Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ 00274046 | www.pardubice.eu | Kontakt: tel. 466 799 131, e-mail: posta@umo3.mmp.cz  

Evidenční číslo: MKČRE 15361 | Náklad: 7000 výtisků

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
Pokračujeme v opravách dětských hřišť  
a sportovišť, průběžně jsou prováděny pravidelné 
kontroly dětských hřišť a sportovišť dle příslušné 
ČSN. 
V oplocené ploše „Centrum volného času Dubina 
– Pardubice“ umístěné za bytovým domem čp. 
835–839 v ulici Bartoňova – byla odstraněna 
betonová plocha včetně nevyhovujícího pískoviště 
a provedeny terénní úpravy. Stávající dětské hřiště 
bylo rozšířeno o 7 nových herních prvků a 3 stávající 
herní prvky byly přemístěny. Osazeny byly tyto 
nové herní prvky: kolotoč lavičkový, překlápěčka 
RSA, pískoviště 3x3 m, na ocelových sloupech jsou 
zavěšeny: provazový žebřík, šplhací síť, gumová 
závěsná rohož, příčle provazového žebříku. 
V roce 2022 byla provedena “Rekonstrukce 
dětského hřiště Drak“. Stávající herní prvky 
byly odstraněny a umístěny nové herní prvky 
určené pro děti širšího věkového rozpětí. Stávající 
dopadová plocha byla zrekonstruovaná. 
Na dětském hřišti v ulici Luďka Matury (mezi 
Mateřskou školou Sluníčko a bytovým domem 
čp. 633–637 v ulici Jana Zajíce) bylo osazeno  
6 nových herních prvků: závěsný tunel, smyčkový 
most, obloukový most, trojitý žebřík, šplhací talíře  
a u-most. Na bývalém antukovém hřišti v ulici 
Luďka Matury (v těsné blízkosti dětského hřiště) 
byla vybudována zpevněná štěrková plocha  
a osazeny 2 branky na házenou a 2 zábrany ke 
sportovišti délky 13,5 m výšky 4 m. 
Na základě požadavků občanů bylo v blízkosti 
stávajícího parkourového hřiště před Základní 
školou Pardubice – Dubina vybudováno nové 
workoutové hřiště. Hřiště je určeno pro děti od 
6 let a pro dospělé. Hlavní workoutová sestava 
STREET WORKOUT L slouží k procvičení celého těla. 
Obsahuje prvky pro nácvik dřepů, přitahovací tyče 
různých úrovní, prvky umožňující švihové pohyby, 
přitahovací kruhy, obloukový šplhací žebřík  
a vertikální tyč umožňující cvik „lidská vlajka“. Herní 
prvky s názvem PULL-UP jsou posilovací hrazdy 
spojené ve dvou různých výškách. Nakloněná 
lavice BACK´N ABS SPORT umožňuje posilování 
zad a břišních svalů. Součástí hřiště je informační 
tabule INFO SIGN SPORT s návštěvním řádem  
a informacemi, obsahující podmínky bezpečného 
využívání, věkové hranice, vyobrazené cviky a QR 
kódy pro jednotlivé workoutové prvky.    
Myslíme i na bezpečnost psů. Stávající oplocená 
plocha pro volné pobíhání psů o výměře cca  
2 000 m2 u křižovatky silnice č. I/36 Na Drážce a místní 
komunikace v ulici Blahoutova byla v roce 2020 
rozdělena na menší plochu pro malá plemena psů 
a na větší plochu pro střední a velká plemena psů. 
V roce 2022 byla podél silnice č. I/36 vybudována 
nová „Oplocená plocha pro volné pobíhání psů  
v ulici Jana Zajíce“.
Pod ochozem u objektu čp. 983 v ul. Jana Zajíce  
(naproti knihovně) byla osazena nová knihobudka.

BEZPEČNOST A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
Pokračujeme ve spolupráci s městskou policií, kdy  
v průběhu předchozích let probíhají pravidelné 
společné bezpečnostně kontrolní akce zaměřené 
na dodržování veřejného pořádku, nočního 
klidu a dodržování zákazu nalévání alkoholu 
nezletilým osobám v podnicích a konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
nejen mladistvými, kdy pak spolupracuje i OSPOD 
MmP. Byla navázána užší spolupráce s cizineckou 
policií v rámci řešení bezpečnosti areálu Hůrek 
a s vedením ubytovny. Jsou nastavena pravidla, 
sepsán manuál pro všechny ubytované (přeložen 
do všech potřebných jazyků), jak se chovat na 
veřejných prostranstvích, nutnosti dodržování 
zákonných pravidel.
O dění v rámci našeho obvodu pravidelně nacházíte 
informace na našich webových stránkách, kde 
jsou průběžně uveřejňovány ankety k aktuálním 
otázkám s možností vyjádření názorů. V posledním 
roce proběhl i dotazníkový průzkum, tak aby naši 
spoluobčané měli možnost vyjádřit své názory  
a připomínky.
Dlouhodobě probíhá spolupráce s jednotlivými 
SVJ, v květnu letošního roku měli možnost zástupci 
výborů společenství vlastníků bytových domů 
zúčastnit se semináře s panem starostou MO  
a s ředitelem EOP Distribuce, a.s. týkající 
se zásobování teplem v Pardubicích. Dále 
připravujeme školení pro předsedy bytových 
domů – SVJ na téma Fotovoltaické elektrárny na 
střechách bytových domů (legislativa, postupy, 
podmínky atd).

KULTURA, SPORT A DALŠÍ AKTIVITY
Není třeba zdůrazňovat, že zajišťujeme pravidelné 
akce, jako jsou „Farmářské trhy“ nebo „PC pro 
seniory“ nebo „Vánoční zpívání“. Nejoblíbenějšími 
kulturními setkáními jsou letní „Opékání buřtů“, 
která se nám podařilo zajistit po všechny předešlé 
roky, a to i v době „covidové“.
Podpora kultury, sportu a společenských setkávání 
pak stále aktivně probíhá nejen formou přímé 
spolupráce, jak se školami, školkami či senior kluby,  
ale i formou finanční podpory, a to dotacemi na 
konkrétní akce, či zajišťováním aktivit našich senior 
klubů.
V končícím volebním období se nám podařilo 
přesunout knihovnu městského obvodu do 
centra Dubiny přímo pod úřad, je tak více na 
„očích“ a zvýšila se tím jak její návštěvnost, tak 
členská základna. Pracovnice knihovny nabízejí 
nejen klasické služby, vypůjčování knižního 
fondu, ale i další související činnosti, jako je 
kopírování, obalování knih apod. V naší knihovně 
průběžně najdete různé soutěže, vystřihování 
a poslední době i novou službu donášku knih 
domů nebo možnost stahování „e-knihy“.  
V bezprostřední blízkosti jsme pro vás také 
připravili novou knihobudku.
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