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Vážení a milí spoluobčané,

 V pátek 11.11.2011 to byl přesně 

rok ode dne, kdy jsme poprvé zasedli na 

ustavujícím zastupitelstvu našeho měst-

ského obvodu a  noví zastupitelé, zvolení 

v komunálních volbách, složili svůj slib. 

Nabízí se proto otázka: Jaký byl ten uply-

nulý rok? Podařilo se nám splnit alespoň 

něco z předvolebních slibů? Udělali jsme 

dost pro občany našeho obvodu?

 Co se týká servisu našeho úřadu vůči občanům v ob-

lasti výstavby a sociálních služeb, dochází od Nového roku k vý-

znamným změnám. Výkon činnosti v agendě hmotné nouze je 

zákonem přesunut na úřad práce a zbývající činnost v sociální 

oblasti, stejně jako stavební úřad, jsou převedeny Statutem měs-

ta na Magistrát města Pardubic. O stavebním úřadu se podrob-

něji dočtete uvnitř bulletinu. 

 Co se týká údržby zeleně a pořádku v našem obvodu, 

to musíte posoudit sami. Snažíme se ve spolupráci se Službami 

města Pardubic udržet co nejvyšší standard služeb v této oblasti.

 Nejvíce spokojenosti nám přinesla oblast investic, kte-

ré provádíme v souladu se schváleným programem rozvoje na-

šeho obvodu na období 2011 – 2014. V původním rozpočtu na 

rok 2011, který schválilo nové zastupitelstvo loni v prosinci, byly 

finanční prostředky pouze na dvě investiční akce v hodnotě ko-

lem devítí milionů korun.             

 Díky transparentnímu vypisování výběrových řízení 

u akcí nad 50 tisíc korun na internetu se podařilo provést sedm 

investičních akcí za necelých deset milionů korun. Oproti rozpoč-

tům zpracovaných projektanty a díky dotaci ze státního rozpoč-

tu se tak podařilo ušetřit jedenáct a půl milionů korun. Přehled 

investičních akcí je uveden v dalším textu.

 Výrazných úspor se podařilo dosáhnout i u oprav dláž-

děných povrchů, vozovek zničených v zimním období, u výměny 

písku v pískovištích. Nejvýraznější úspory jsme dosáhli při úklidu, 

konkrétně ručním sběrem odpadu v lokalitě za za řekou 

Chrudimkou. Při stejném rozsahu prací jsme v roce 2010 zapla-

tili 600 tisíc korun a v roce 2011 pouze 288 tisíc korun. Úspora tak 

činí přes třista tisíc korun.

 Vím, že je potřeba naší práci stále zlepšovat a že nikdy 

nebudou všichni občané obvodu spokojeni. Přesto za svoji osobu 

i za kolektiv mých spolupracovníků a zaměstnanců úřadu, kte-

rým touto cestou děkuji, slibuji, že budeme v nastoleném trendu 

pokračovat i v příštím roce.

 Závěrem mi dovolte Vám popřát klidný adventní čas, 

krásné a pohodové vánoční svátky plné klidu a lásky v kruhu 

Vašich nejbližších a do nového roku 2012 Vám všem přeji 

hodně štěstí, zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta

UPOZORNĚNÍ
Provozní doba - Úřadu městského obvodu Pardubice I 

30. 12. 2011 bude úřad uzavřen.
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Blahopřejeme jubilantům (za období září 2011 až listopad 2011)

                     Vážení spoluobčané,

tímto si vás dovolujeme srdečně pozvat na společné přátelské setkání pod názvem „Předvánoční punč s Městským obvodem Pardubice I“.

 Tato akce se bude konat v sobotu 17. prosince od 15 do 17 hodin před Východočeským divadlem v Pardubicích. Na progra-

mu budou české vánoční písně a koledy v podání chlapeckého sboru BONIFANTES se sbormistrem Janem Míškem a dechové hudby 

Barevná muzika pod vedením Františka Machače. Předvánočním setkáním bude provázet známý moderátor Patrik Ulrich.

 Občerstvení je zajištěno  stánkem s punčem, svařeným vínem a dalším sortimentem, který neodmyslitelně patří k vánoční atmosféře.

                

Přijďte s námi prožít sváteční sobotní odpoledne,jehož součástí je i drobný dáreček pro každého z vás.

Těšíme se na shledání s Vámi.
Marcela Jelínková - místostarostka MO I.

Předvánoční punč s Městským obvodem Pardubice I

Jaromíra Šutová
3. 12. 2011 se dožívá 100 let



Co jsme letos vybudovali:
•     Dokončili jsme šestou etapu rekonstrukce vnitrobloku ulic Dašická a Ke Kamenci před 
domy č.p. 1214-1218. Předmětem rekonstrukce je vyřešení příjezdu k bytovým domům 
a modernizace zpevněných ploch umožňujících příjezd a parkování. Součástí stavby je 
přeložení kabelového vedení a svítidel veřejného osvětlení, zřízení ploch s živičným po-
vrchem a parkovacích stání s povrchem ze zámkové dlažby, nové kontejnerové stání, ob-
nova zelených ploch. 

Přehled investičních akcí letošního roku
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SLOUPEK                     
Čas adventu se kromě stánků s punčem 
a svěřeným vínem vyznačuje i jinou 
věcí. Příroda spí a jediným důkazem 
o tom, že ještě nedávno bylo vše kolem 
nás zelené, jsou stánky se jmelím. Přes-
to i nyní v době shánění vánočních dár-
ků a předvánočních nákupů se dá mys-
let na přírodu. Krátké zamyšlení se nad 
tím, jestli je vhodné umisťovat takzva-
ný zelený odpad do speciálního kon-
tejneru, jehož obsah neskončí na sklád-
ce, ale v kompostárně, kde z něj vznik-
ne kvalitní kompost, ani nevyžaduje pří-
liš velké počítání. Majitel domku se za-
hradou zaplatí tři sta korun ročně, za to 
se mu dostane nejen správného nalože-
ní s odpadními produkty jeho zahrady, 
ale ještě bude vědět, že si někdo bude 
moci na tu svoji zahradu pořídit kvalit-
ní kompost místo průmyslově vyrábě-
ného ledku. A pokud někomu nepřijde 
vhodné za tuto prospěšnou činnost pla-
tit ony tři stovky ročně, má jedinečnou 
možnost využít předvánočního času a u 
stánku s punčem si říct, že to přírodě v 
našem městě koupí jako vánoční dárek. 

•     Jsou zpevněny plochy v prostoru mezi budovami AFI Palace a polikliniky KOLF. Jedná se o dočasnou stavbu, která je řešením pouze 
do doby, než rozhodneme o definitivní podobě zástavby území. Zeleň upravíme na začátku roku, jakmile to počasí dovolí.

•     Nemůžeme vynechat ani druhou část IV. etapy Regenerace panelového sídliště Karla IV. Předmětem této etapy je dokončení rekon-
strukce ulice Jindřišská (od budovy restaurace „Myslivna“ směrem k ul. Arnošta z Pardubic), vybudování kontejnerového stání v rohu 
ulic Žitná a Hronovická a rekonstrukce chodníku v ul. Karla IV. (od budovy parkovacího domu po zastávku MHD).

Co právě stavíme:
•     Opravujeme část vnitrobloku v ul. Jiráskova za budovou čp. 1275, 1286, a 1295. Jedná se především o rekonstrukci chodníků. Předá-
ní dokončeného díla proběhne v polovině prosince.
•   Začali jsme s rekonstrukcí chodníků v části za řekou Chrudimkou. V letošním roce stihneme opravu chodníku v ul. Sezemická 
(v části mezi ulicemi Věry Junkové a Bezdíčkova). Ostatní plánované rekonstrukce chodníku ul. Dašická (v části mezi ul. Winterova I 
a Sezemická), chodník v ul. Spořilov (v části mezi ulicemi Sezemická a Počápeská), chodník v ul. Na Okrouhlíku (v části mezi 
ul. Dašická a Schulhoffova) budou realizovány na jaře příštího roku, jakmile nám počasí dovolí pokračovat ve výstavbě.
•    Začali jsme s úpravou vnitrobloku ul. Pernerova, Sukova a Sladkovského. V letošním roce opravíme chodníčky a v příštím roce do-
končíme úpravy zeleně.

Rekonstrukci sportovního hřiště za parkovacím domem v ul. Karla IV. se nám letos nepodařilo realizovat. Bohužel se do dvakrát vyhlá-
šeného výběrového řízení nepřihlásil žádný zájemce o tuto zakázku.
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Poř. č. 
akce Název investiční akce

cena díla dle 
projektové 

dokumentace 

Cena soutěžní, za 
kterou byla stavba 

zhotovena

Dotace ze 
státního 
rozpočtu

z rozpočtu 
městského 

obvodu 
uhrazeno

rozdíl

1 Rekonstrukce dětských hřišť v Bubeníkových sadech 1 500 000 Kč
hřiště 1,036.660,-       
povrch 391.745,- 1 428 405 Kč 71 595 Kč

2 Rekonstrukce sídliště Karla IV. - 4. etapa, II. část 7 716 761 Kč 4 821 600 Kč 3 358 300 Kč 1 463 300 Kč 6 253 461 Kč

3
Rekonstrukce vnitrobloku U Marka (ul. Palackého, 
Macanova,Hlaváčova) - 2. etapa 2 550 583 Kč 1 539 581 Kč 1 539 581 Kč 1 011 002 Kč

4 Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická a Ke Kamenci - 6. etapa 3 652 252 Kč 1 950 722 Kč 1 950 722 Kč 1 701 530 Kč
5 Úprava plochy u AFI palace 1 770 766 Kč 620 262 Kč 620 262 Kč 1 150 504 Kč
6 Rekonstrukce účelové komunikace ve vnitrobloku ul. Jiráskova 1 597 809 Kč 985 666 Kč 985 666 Kč 612 143 Kč
7 Oprava chodníků - lokalita za Chrudimkou 2 710 509 Kč 1 925 898 Kč 1 925 898 Kč 784 611 Kč

Celkem 9 913 834 Kč 11 584 846 Kč

Investiční akce schválené v původním rozpočtu na rok 2011

Další investiční akce, které se podařilo realizovat  v letošním roce



   

Dnem 31. 12. 2012 stavební úřad Úřadu městského obvodu 

Pardubice I ukončí svoji činnost.   

Přiblížil se konec roku 2011 a s ním ukončení činnosti staveb-

ního úřadu na Městském obvodu Pardubice I. Od 1.1.2012 již 

Vaše podněty, žádosti a oznámení bude vyřizovat  stavební 

úřad Magistrátu města Pardubic, který sídlí v budově Štossova 

ulice čp. 44 (u Kostelíčka). 

Nejvíce vás asi zajímá, je otázka nedokončených řízení. Po-

kud budou naše síly stačit a správní lhůty to umožní, dokončí-

me zahájená řízení alespoň rozhodnutím. Právní moc, předá-

ní ověřené dokumentace a štítek u rozhodnutí, která nebudou 

v právní moci do 30.12.2011 již vydá stavební úřad magistrátu. 

Do tohoto data budou doklady ještě vydány naším úřadem, 

a to i u ohlašovaných staveb a stavebních úprav (nenabývají 

právní moci, jsou povolovány souhlasem). 

Veškeré ohlášené stavby, stavební úpravy, změny v užívání 

stavby apod., které jsou povolovány souhlasem (bez správní-

ho řízení), bude úřad vyřizovat až do 16.12.2011 pokud to pra-

covní vytížení dovolí. Poté již budou žádosti pouze předány 

k vyřízení magistrátu města. 

Včas oznámené kolaudace (žádost o kolaudační souhlas, 

oznámení o užívání dle § 120 a 122 stavebního zákona), t.j. po-

dané na podatelně úřadu či doručené poštovní přepravou do 

9.12.2011 se budeme snažit vyřídit my. Žádosti a oznámení 

podané po tomto datu budou předány stavebnímu úřadu ma-

gistrátu. Náš úřad by totiž nestačil řádně vypsat závěrečnou 

kontrolní prohlídku stavby,  přizvat dotčené orgány a vyhoto-

vit kolaudační souhlas či osvědčení. 

Posledních 14 dní roku se musíme věnovat přepravě všech 

materiálů na stavební úřad Magistrátu města Pardubic tak, 

aby v nich mohlo být plynule pokračováno. Rovněž musíme 

dokončit přepravu spisovny čísel popisných, lhůtního archivu 

apod. Vše se musí řádně sepsat, katalogizovat, písemně pře-

dat.   

Co se týče spisovny a nahlížení do spisů čísel popisných: Veš-

keré spisy Zeleného Předměstí (s výjimkou nedokončených ří-

zení) již byly předány do spisovny stavebního úřadu Magistrá-

tu města Pardubic a nahlížet do nich lze pouze v budově ma-

gistrátu, ul. Štrosova 44 . 

Spisovna Bílého Předměstí a Starého města a lhůtní archiv (ne-

zkolaudované stavby) budou předávány po 16.12.2011 a na-

hlížet do nich bude možné po jejich rozrovnání v nové spisov-

ně. Do 16.12.2011 lze nahlížet na našem úřadu.  

Za pracovníky stavebního úřadu  se s Vámi loučí        

Lenka Tobolková 

Poslední informace z našeho stavebního úřadu

Parkoviště v ulici Arnošta z Pardubic bez nebezpečného topolu
 Koncem letošního roku dojde k odstranění vzrostlého sloupovitého topolu černého (Populus nigra `Italica`), jehož prů-
měr kmene dosahuje cca 170 cm a jeho výška je 33 m, který byl zachován z původní zeleně uprostřed parkoviště na křižovatce ulic 
Arnošta z Pardubic a Anenská při výstavbě sídliště Karla IV. U tohoto vzrostlého stromu se v posledních letech zhoršila fyziologická 
vitalita a stal se tak nebezpečným svému okolí.
 Tento druh se vyznačuje relativně krátkou životností a topol na parkovišti je výrazně za ze-
nitem průměrného věku daného kultivaru. Další charakteristikou kultivaru jsou velmi špatné mecha-
nické vlastnosti dřeva, což se projevuje vysokou mírou lámání větví i bez předem zřejmého defektu. 
V září tohoto roku byl odbornou firmou zpracován nový posudek na zdravotní stav tohoto stromu. 
V něm stojí i nepřehlédnutelné varování, že v důsledku dlouhodobě prováděného sesazovacího 
řezu se musí počítat s masivním rozvojem houbové infekce jak ve kmeni, tak i v oblasti kořenového 
systému. V důsledku toho může dojít nejenom k lámání  větví, které ohrožují zaparkovaná auta, ale 
je stále pravděpodobnější i komplexní selhání celého stromu a jeho pád na parkoviště. V tomto pří-
padě by došlo k přímému ohrožení lidských životů, a proto bylo rozhodnuto toto nebezpečí odstra-
nit a vykácet tento vzrostlý strom. 
         

Odbor dopravy a životního prostředí   
               ÚMO Pardubice I

Oznámení občanům
Změny týkající se vyplácení dávek hmotné nouze od 1. 1. 2012

Z důvodu Sociální reformy s účinností od 1.1.2012 přechází 

agenda dávek pomoci v hmotné nouzi z úseku sociálních věcí 

Úřadu městského obvodu Pardubice I na Úřad práce České re-

publiky. O kontaktních místech a způsobu výplaty vás bude 

informovat Úřad práce.

Základní škola Štefánikova Pardubice vás zve na 
Den otevřených dveří
Ve středu 14.12.2011 a ve čtvrtek 26.1.2012 se od 8.00 do 12.00 

hod. uskuteční v budově č.p. 448 Základní školy ve Štefániko-

vě ulici, den otevřených dveří. Zájemci o naši školu si mohou 

prohlédnout nejen výuku ve třídách, ale i školní budovu, dru-

žinu a jídelnu. Těšíme se na vaši návštěvu!



10. prosince se na jevišti Městského divadla uskuteční premi-

éra Eurípidovy tragédie Trójanky, kterou pohostinsky nazkou-

šel mladý režisér Pavel Ondruch. Hlavní role antického dramatu 

plného emocí, exprese, básnického jazyka a jevištní obraznos-

ti ztvární Zdena Bittlová, Jindra Janoušková, Romana Chvalová, 

Petra Tenorová, Václav Dušek a Martin Mejzlík. 

„Uvádění antických her není tolik časté, což souvisí například 

s jejich náročností uměleckou i provozní, ale antika patří a vždy 

bude patřit k vrcholům umělecké tvorby, k tomu základnímu, 

z čeho všichni tvůrci čerpají a bez čehož se evropská kultura ne-

obejde, bez čeho by nebyla,“ láká na hru dramaturg inscenace 

Zdeněk Janál.

Trójanky oslovují nejen tragickým osudem postav, ale též výraz-

ně básnickým slovem a svou múzičností, která inscenátory ved-

la k využití živého komorního orchestru složeného ze studen-

tů pardubické konzervatoře. Sílu inscenace podtrhuje i patnác-

tičlenný ženský chór umožňující kromě melodramu také zpěv 

a tanec.

V současné době se zkouší hra Reginalda Rose Dvanáct rozhně-

vaných mužů, která bude mít premiéru 7. ledna 2012. Známé 

soudní drama režíruje ředitel Divadla pod Palmovkou Petr Kra-

cik, jenž do jedné z hlavních rolí obsadil herce Petra Kostku. Dále 

diváci uvidí Jana Hyhlíka, Pavla Novotného, Ladislava Špinera, 

Františka Švihlíka j. h., Josefa Vránu a další.

 „Zdánlivě jasný případ vraždy nevzbuzuje zpočátku žádné po-

chybnosti. Přesto se mezi dvanácti „spravedlivými“ porotci na-

jde jeden, jemuž tíha ortelu rozhodujícího o elektrickém křesle 

připadá příliš veliká na to, aby bylo možné vyřknout verdikt bez 

diskuse. Zdánlivě formální a zbytečná šance na obhajobu však 

vede k pochybnostem. Fakta ztrácejí svou jednoznačnost,

 jakmile padnou nové otázky či se objeví další souvislosti. Důka-

zy viny začínají svědčit pro nevinu…,“ nastiňuje děj dramaturg 

Tomáš Syrovátka.

Únor už pak bude patřit smíchu. Tři komedie v jedné o nevěře 

v českých ložnicích, které divadlo uvede pod společným ná-

zvem S cizí dámou v cizím pokoji, nazkouší herec a režisér Lumír 

Olšovský. Diváci ji poprvé uvidí 25. února 2012. 

Od 27. února do 5. března 2012 se ve Východočeském divadle 

uskuteční XII. ročník GRAND Festivalu smíchu, který představí 

nejlepší komedie, které vznikly na českých jevištích v roce 2011. 

Vstupenky jsou již v prodeji. 

Více o jednotlivých inscenacích a program festivalu naleznete 

na www.vcd.cz.

Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD

Novinky ve Východočeském divadle



     Náš městský obvod již několik let postupně připravoval re-
konstrukci aleje javorů podél Sukovy  třídy,  kde jsou stromy 
již  dožilé a jejich zdravotní stav se stále zhoršuje i přes veške-
rou pravidelnou péči. V minulém volebním období  odborníci 
došli k názoru, že stříbrné javory, jako rychle rostoucí stromy, 
mají křehčí dřevo než jiné druhy javorů, a proto nedoporučili 
i z ekonomických důvodů pokračovat  v pravidelných odlehčo-
vacích, zdravotních řezech a bezpečnostních vazbách, ale do-
šli k názoru, že  stromy vzhledem k jejich nebezpečnosti je nut-
né vykácet a provést novou výsadbu. Toto stanovisko potvrdil 
i  další odborník, Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D, který v minulém 
měsíci provedl  průzkum stavu kosterních větví pomocí strom-
olezecké techniky. Ve vydaném znaleckém posudku nedopo-
ručil další stabilizační zásahy,  které životnost stromů bohužel 
už neprodlouží, protože stromy jsou skutečně ve špatném sta-
vu, několik jich je dokonce napadeno dřevokaznými houbami, 
čímž se jejich stav bude dynamicky zhoršovat a jednoznačně 
doporučil kompletní rekonstrukci tohoto stromořadí. 
     Náš původní záměr – obnovit stromořadí v roce 2012 však 
bohužel zatím nelze realizovat. Ekologická hnutí svým přístu-
pem zablokovala současně s revitalizací Tyršových sadů i po-
volení ke kácení stromů v  této aleji.  Jen málokdo si však uvě-

domuje důsledky takovéhoto  rozhodnutí.
Již v minulých letech došlo k pádu několika mohutných vět-
ví na vozovku, kde došlo k poškození okolo jedoucího vozidla,  
v dalších případech  i na přilehlý chodník. Naštěstí se tato situ-
ace obešla bez újmy na zdraví, pouze několik chodců  na ten-
to stav upozornilo. 
Městský obvod  proto rozhodl o umístění  tabule s výstraž-
ným upozorněním před vstupem na chodník, kterým bude va-
rovat občany před padajícími větvemi s tím, že bude bezpeč-
nější  přejít na druhý chodník. Je to sice nepopulární opatření, 
protože chodník vedle parku je značně využíván nejen chodci, 
ale i cyklisty, ale pokud je zastaveno kácení těchto přestárlých 
stromů, jiná cesta k ochraně bezpečnosti našich občanů bohu-
žel není. Nechceme situaci dramatizovat, ale také nemůžeme  
vyčkávat do doby, kdy zde dojde k vážnému či dokonce i smr-
telnému úrazu, protože pak existence stromů už nebude pri-
oritní jako dnes, ale bude se hledat viník, který zanedbal bez-
pečnost našich občanů, což je pro nás hodnota nejdůležitější.  

                                                         
Odbor dopravy a ŽP

Pozor, na Sukově třídě padají větve !

Magistrát města Pardubic ve spolupráci se  Službami města Pardubic rozšiřuje od března 2012 službu odděleného sběru bioodpa-
du do dalších částí města. 
Zapojit se nově do projektu, mohou občané, kteří bydlí v rodinném domě se zahradou a chtějí ekologicky likvidovat zeleného od-
pad – trávu, listí nebo ovoce. Sběr bioodpadu bude probíhat  v městských částech : Bílé předměstí, Studánka, Staré město, Zelené 
předměstí, Cihelna,  Černá za Bory a Rosice nad Labem. 
              
Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto od-
padu na skládky. Odpad bude ukládán do zapůjčených nádob (compostainerů) a následně odvážen na kompostárnu v Dražkovi-
cích, kde bude tento materiál zpracován na kvalitní kompost.

Projekt odděleného  sběru bioodpadu, který byl ve městě Pardubicích zahájen již  v roce 2007 a je projektem „otevřeným“ - postup-
ně se zapojují občané (ze zástavby rodinných domů) na území městských obvodů: MO Pardubice V (Nové Jesenčany, Jesničánky, 
Dukla), MO Pardubice I (Židov) a MO Pardubice IV (Pardubičky), kterým byl prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic a.s. 
bezplatně zapůjčen kontejner na zelený odpad (compostainer).

Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru je uskutečňován ve všech lokalitách dle pravidelného harmonogramu :
duben..................................................svoz 2x měsíčně, poslední dva pátky v měsíci
květen – listopad..............................svoz 1x týdně, každý pátek
prosinec – březen.............................svoz 1x měsíčně, poslední pátek v měsíci

Jedná se o nadstandardní službu pro občany ve vybraných částech města, proto ji nelze zahrnout  do platby místního poplatku za 
svoz komunálního odpadu. V roce 2012 budou všichni účastníci projektu přispívat částkou 300,- Kč na nádobu a rok, zbývající část 
nákladů hradí Magistrát města Pardubic. Důvodem je význam této činnosti vůči životnímu prostředí. Poplatek za službu oddělené-
ho sběru bioodpadu na rok 2012 je splatný do konce měsíce dubna 2012.

Pokud Vás naše služba oslovila a Vaše nemovitost se nachází v některé z výše uváděných lokalit, využijte pro podrobnější informace 
odkaz na webu města Pardubic: www.bioodpad.pardubice.eu, kde je možné se také elektronicky přihlásit. 

Rozšíření služby odděleného sběru bioodpadu v roce 2012

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2012 pro občany Městského obvodu Pardubice I

Kontejner se přistavuje pouze v první  uvedený den na seznamu, kromě týdnů označených *. V nich se  přistavuje kontejner po oba dva dny uvedené na seznamu.

 
 
 

 Stanoviště VOK Den 
Přistavení  Přistavení v týdnech 

Bubeníkovy sady – Bulharská x U 
Kostelíčka Pondělí 9; 11; 13; 15; 16; 17;19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 

33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51 

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

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

Židov - U Jacka Pondělí  
Středa 

9; 12; 14*; 16*; 17*; 18*;20*; 23; 24; 26; 29; 32; 
35; 36*; 38*; 40*; 41*; 42*; 44*; 46; 47; 50  

Sezemická – nám. Pospíšilovo Středa 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 
34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 

Bratranců Veverkových – proti 
Delvitě (u č.p.2337) 

Středa 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48 

Bělobranské nám. Středa 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48 

Karlovina za parkov. domem Středa 15; 28; 41; 49 

Závodu Míru – Poseidon Úterý  11; 23; 37; 

Spořilov – u zábradlí Úterý 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 
34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52 

Bulharská – u rychlodráhy Čtvrtek 15; 21; 37; 45 

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

Havlíčkova Čtvrtek 14; 36; 49, 9, 23 

 
 
 
 
 
 


