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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

prostředky náš obvod. Projektovou dokumentaci máme připravenou na opravu celé Jiráskovy ulice, a v příštím roce chceme
opravit zbývající část od Husova sboru. V průběhu prázdnin
začneme s dalšími dvěma akcemi – opravou vnitrobloku Ve
Lhotkách a s budováním zpevněné stezky z Labské ulice do
„podzámčí“. V tomto případě uděláme radost všem těm, kteří
tuto zkratku využívají a často zde zapadají do bahna.

dnes nebudu začínat tím co náš obvod
připravuje, co máme rozestavěné,
ale zaměřím se na situaci ve městě
a v obvodech, která zaměstnávala
sdělovací prostředky v minulých měsících. Jednalo se o diskuzi o smysluplnosti obvodů. Na jedné straně stály finanční prostředky, které by
město možná ušetřilo, na druhé straně služba Vám, občanům.

V podzimních měsících budeme pokračovat se IV. etapou
regenerace sídliště v Dašické ulici. V průběhu přípravy tohoto
Zpravodaje jsme se dozvěděli, že nám byla přidělena dotace
z ministerstva pro místní rozvoj, takže ještě letos můžeme
zahájit další etapu regenerace sídliště Karla IV.

Společně s kolegy - starosty ostatních obvodů se domníváme,
že městské obvody za dobu své existence prokázaly své opodstatnění, že jsou při řešení problémů pružnější a dokážou řešit
problémy s větší znalostí místních poměrů. Na rozdíl od města
jsme přesvědčeni, že by obvody měly mít více kompetencí, aby
Vám, občanům obvodů, zajišťovaly komplexní servis a Vy jste
nemuseli se svými žádostmi pobíhat po městě. Moderní veřejná správa podporuje principy decentralizace a dekoncentrace,
což obvody plní. Není dobré rušit něco, co funguje, a co přináší
občanům užitek. Věřím, že po řadě jednání se situace uklidnila,
neboť jsme se domluvili na tom, že veřejnou zprávu je třeba
zefektivnit a v příštích měsících budeme společně řešit „jak“.

Na závěr mi dovolte několik slov k fontánám na území našeho obvodu. Jistě jste si všimli, že se snažíme udržovat všechny fontány v provozu, že jsme zrekonstruovali fontánu před
nádražím a společně s městem postavili 3 nové. Fontány do
města patří, zlepšují životní prostředí, zvlhčují vzduch, při velkých vedrech slouží i k osvěžení. S radostí pozoruji děti, jak
se prohánějí mezi tryskami, už hůře snáším vandaly, jejichž
jedinou snahou je nám trysky rozbít, popř. něčím ucpat. Proto Vás prosím, pomozte nám fontány hlídat, vždyť přeci mají
sloužit nám všem.

Jistě již mnozí z Vás zaznamenali, že jsme začali s rekonstrukcí Jiráskovy ulice. Protože se nám na tuto akci podařilo získat
dotaci, je investorem (tak jak to u všech státem dotovaných
akcí musí být) město, ale ve skutečnosti hradí zbývající finanční

Přeji všem krásné letní dny!

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
(za období duben až červen 2008)

96 let

Božena Kalenská, Vlasta Voženílková

95 let

Růžena Pokorná, Antonín Zmrzlík, Olga Melounová

80 let

90 let

Jiřina Barešová, Jan Flídr, Anna Tůmová, Drahomíra Vaňásková, Jaroslava Dufková, Blanka Janderová, Alena Mannová, Marie Capoušková, Jiřina Šuhájková, Evžen Jiránek, Jara Pilařová, Růžena Tycová,
Ludmila Doležalová, Zdeněk Heřman, Ludmila Štrymplová, Jiřina
Bláhová, Věra Svobodová, Anna Jordánová, Věroslav Frodl, Zdenka
Formánková, Ludmila Lovicarová, Jaroslava Salavcová, František
Henyš, Josef Folbrecht, Ladislav Vopelák, Jaroslav Veverka, Věra
Alexová, Zdeňka Skokanová, Vladimír Strnad, František Farkač,
Růžena Marešová, Zdeňka Kašparová, Marie Bobková, Soňa Kozová,
Ludmila Mikulová, Vladimír Ryšlavý, Naděžda Sládková, Jan Kouřím,
Jaromír Horák, Antonín Gápa, Lubomír Řehoř, Marta Kodytková

Marie Siglová, Věroslava Šťulíková, Albína Rálišová, Anežka Otýpková, Ladislav Capoušek, Věra Špačková

85 let

Anděla Novotná, Pavlína Barvířová, Anežka Květonová, Zora Beníšková, Juan Zámečník, Jan Dvořák, Helena Hovorková, Oldřich
Bendák, Jaroslav Hubáček, Jiřina Hlavsová, Jiří Svoboda, Blanka
Kočová, Zdeňka Syrová, Božena Krupařová, Zdenka Hnátnická,
Václav Zápotocký, Karel Bezděk, Jan Turek, Bohumil Dostál, Helena
Mádlová, Miluše Přecechtělová, Janka Svatoňová, Emil Mazurek,
Anna Stejskalová
1

POUKÁZKOVÝ SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA ŽIVOBYTÍ
Úřad městského obvodu Pardubice I v březnu 2008 zavedl systém výplaty části příspěvku na živobytí formou poukázek na potraviny. Systém je v platnosti již čtvrtý měsíc
a ačkoliv je zatím brzy na jeho konečné hodnocení, již
nyní můžeme konstatovat, že funguje bez větších problémů. Vzhledem ke skutečnosti, že sociální pracovnice
ještě před zavedením systému s jednotlivými klienty individuálně celou záležitost projednaly, nedošlo po zavedení
systému k žádným výraznějším změnám. Pouze několik
klientů si až po reálném obdržení příspěvku na živobytí ve
formě poukázek uvědomilo, že jim vznikly jisté problémy
s úhradou některých potřeb. Pokud se se svým problémem obrátili na sociální pracovnice, hledali společně
případné řešení. K přehodnocení přiznané výše části
příspěvku formou poukázek pak došlo zejména v případech, kdy klienti doložili, že mají zvýšenou potřebu nákupu nezbytných léků. Několik klientů také využívá služby
Přechodného zaměstnání, které po zapojení se do jejich
programu napomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce.
Tito klienti mají zvýšené odůvodněné náklady spojené
s pravidelnou dopravou do zařízení Přechodného zaměstnání. I zde došlo k úpravě výše poskytování příspěvku
formou poukázek. Nejčastější problém s nedostatkem
finančních prostředků však vznikl u klientů, kteří příspěvek na živobytí používali na úhradu nákladů na bydlení.
Byli upozorněni na skutečnost, že příspěvek na živobytí
není dle zákona určen na úhradu těchto nákladů a budou
tedy muset přehodnotit rozpočet domácnosti tak, aby
náklady na bydlení hradili z jiných zdrojů.

S fungováním vybudované sítě prodejen byl problém jen
v prvním měsíci po zavedení, kdy situace byla nová jak
pro klienty, tak i pro zaměstnance jednotlivých prodejen. Ti v ojedinělých případech nebyli svými nadřízenými
dostatečně informování o pravidlech, která platí pro úhradu nákupu jmenovanými poukázkami. Po upozornění
byla neprodleně sjednána náprava a v dalších měsících
jsme již nezjistili žádné negativní poznatky s funkčností
sítě prodejen.
S odstupem času lze tedy zavedení poukázkového systému posoudit jako fungující a zavedené. Od měsíce května
2008 zavedl poukázkový systém i Úřad městského obvodu Pardubice II, který uzavřel rovněž smlouvu s firmou
Accor Services CZ s.r.o., takže klienti Úřadů městských
obvodů Pardubice I a II mohou vzájemně využívat vybudované sítě ve svých územně správních celcích. Tím se
zároveň klientům rozšířila nabídka prodejen, ve kterých
mohou nakupovat zboží za obdržené poukázky.
Jakékoli otázky, nejasnosti, příp. problémy jsou pracovnice oddělení sociálních věcí Úřadu městského obvodu
Pardubice I připraveny s klienty individuálně řešit. Poukázky v žádném případě nemají za cíl snižovat sociální
či životní úroveň občanů, ale jejich úkolem je dosáhnout
správného směrování a účelu výplat sociálních dávek.
V tomto smyslu se také budou pracovnice našeho úřadu
snažit vždy najít odpovídající řešení případných vzniklých
problémů.
Jana Kuncová – vedoucí oddělení sociálních věcí

POLICIE ČR INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
jmenuji se npor. Tomáš David a jsem zástupcem
vedoucího obvodního oddělení 1 Policie ČR v Pardubicích pro výkon služby a obchůzkovou činnost.
Dovolte mi, abych Vám představil oddělení, které
zastupuji, seznámil Vás s naší prací a s problematikou v našem obvodu.
Vedoucím oddělení je npor. Vladimír Nevole
a jeho dalším zástupcem je npor. Jindřich Jech, který zodpovídá za úsek trestního řízení.
Hranice našeho služebního obvodu jsou vyznačeny částí silnice - obchvatu za obchodním centrem
Hypernova ve směru na Hradec Králové až k řece
Labi, která odděluje náš obvod od obvodu obvodního oddělení Policie ČR Pardubice 2 - Polabiny,
na druhé straně pak hranice obvodu vede řekou
Chrudimkou, která náš obvod odděluje od obvodu
obvodního oddělení Policie ČR Pardubice 3 - Dubina. Další hranice obvodu vede ul. Jana Palacha
a následně ulicí Chrudimská až k ul. Mikulovická,
dále pak za Městským hřbitovem až k zahrádkářské kolonii, kdy touto hranicí sousedíme s obvodem

Policie České republiky
Obvodní oddělení 1
Na Spravedlnosti 2516
PARDUBICE
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obvodního oddělení Policie ČR Pardubice 4 - Dukla.
V roce 2007 jsme zrealizovali celkem 77 zkrácených přípravných řízení. Jedná se o trestní řízení,
které se koná v případech trestných činů, na které
stanoví zákon trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta. Řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní
orgán obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět
k trestnímu stíhání. Dále jsme na našem oddělení
zpracovali za loňský rok 1070 trestných činů. Příslušníci našeho oddělení zaevidovali a zpracovali 1237
přestupkových jednání a 2334 dalších písemností.
Tyto písemnosti se týkaly převážně dožádání k provedení výslechů osob, doručení písemností, šetření
k pobytu, úkonů vyžádaných od Služby kriminální
policie a vyšetřování Policie ČR, jiných složek Policie ČR, Magistrátu města Pardubic, Okresní správy
sociálního zabezpečení a úkonů vyžadovaných od
okresních a krajských soudů z celé republiky. Dále
oddělení zajišťuje chod a střežení policejních cel,
kde bylo v roce 2007 umístěno 155 osob.
Statistika: Při porovnání výsledků zkrácených přípravných řízení (ZPŘ) zrealizovalo naše oddělení:
v roce 2006 - 49 ZPŘ, v roce 2007 - 77 ZPŘ, do
1. 4. 2008 - 37 ZPŘ.
V průběhu období 1.1. - 1.4. 2007 jsme šetřili 298
trestných činů, 315 přestupků a zpracovali dalších
634 písemností. Ve stejném období roku 2008 byl
zaznamenán pokles trestné činnosti na 287 trestných
činů, mírný nárůst přestupkového jednání na 342
skutků a pokles dalších zpracovaných písemností
(537). V tomto období byla v roce 2007 objasněnost
trestných činů 28,67% a roce 2008 již 30,42%. Díky
nově zavedenému elektronickému rejstříku trestů se
nám urychlilo přestupkové řízení, kdy veškeré krádeže v prodejnách a obchodních domech řešíme
na místě v blokovém řízení, vyjma jednání majících
znaky trestného činu. Tímto ušetříme administrativní činnost a zatíženost přestupkové komise Úřadu
městského obvodu 1 Pardubice (ÚMO).
Kromě zpracování trestných činů, přestupků
a administrativní agendy se náš útvar podílí na
zajištění většiny kulturních a společenských akcí,
kde úzce spolupracuje s Městskou policií Pardubice

a ÚMO 1 Pardubice, kdy většina akcí se koná
v centru města Pardubic. Právě za účinné spolupráce
s uvedenými složkami se daří tyto úkoly zajišťovat
bez problémů.
V reakci na situaci, která panuje v silničním provozu (nehodovost) se podílíme na zajišťování dopravně bezpečnostních opatřeních, a to jak v rámci součinnosti s dopravní policií, tak i s Městskou policií
Pardubice.
Naši policisté provádí v obchodních domech bezpečnostní akce zaměřené proti pachatelům kapesních krádeží, a to jak preventivní činností (uniformovanými hlídkami), tak také za účelem zadržení
pachatelů těchto krádeží ( hlídky v civilním oděvu).
V souvislosti s tímto druhem trestné činnosti bych
pak rád touto cestou upozornil občany, aby si řádně chránili své věci, zejména pak v době nákupů,
dopravní špičky v prostředcích městské hromadné
dopravy a v místech, kde dochází k soustředění většího počtu osob.
V současné době se opět objevilo několik případů podvodných prodejců, kteří nabízejí své zboží na
parkovištích právě v okolí obchodních domů. Také
v těchto případech je třeba dbát zvýšené opatrnosti
a případné koupi se raději vyhnout.
Závěrem bych chtěl říci, že úkoly, které jsou na
náš útvar kladeny, se nám daří plnit, a to i přes
každodenní služební povinnosti, které s sebou policejní práce přináší. Jsme si vědomi toho, že ne vše
je zatím podle představ slušných občanů našeho
města, a že je stále co zlepšovat. Věřím, že zlepšení
může přinést další a ještě hlubší spolupráce zainteresovaných složek společně s občany. Vždyť každý
z nás se na zlepšení bezpečnostní situace v našem
městě může podílet buď jako řadový občan nebo
jako příslušník Policie ČR. V takovém případě může
zájemce kontaktovat náborové oddělení Policie ČR
Okresní ředitelství Pardubice osobně nebo na telefonním čísle 974 566 402.
npor. Tomáš David
zástupce vedoucího oddělení

VĚTVE ZASAHUJÍCÍ DO PROFILU KOMUNIKACÍ
Pořádné deště a následné velké oteplení koncem května
mělo za následek plné rozvinutí listů stromů a keřů. Tím
se nám vrací problém pokleslých větví přerostlých dřevin
na pozemcích soukromých vlastníků sousedících s veřejnými komunikacemi. Chtěli bychom opět tímto způsobem
požádat ty vlastníky, jejichž pozemky přiléhají nějakým
způsobem k místní komunikaci (vozovce, chodníku,
průchodu apod.), aby sami provedli kontrolu své zeleně
a v případě potřeby zajistili potřebnou nápravu. V této
souvislosti je nutné brát v úvahu i skutečnost, že narostlá listová hmota nasáklá vodou způsobí značný pokles

větví, což může být i předmětem úrazu kolemjdoucích,
zejména v nočních hodinách.
Pro informaci uvádíme, že nad chodníky by větve dřevin měly být v minimální podchodné výšce 2,4 m a nad
vozovkou v průjezdné výšce min. 3,6 m.
Věříme, že dotyční vlastníci splní svou povinnost danou
zákonem a vyhnou se tak případným postihům.
Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pce I
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OPRAVY KOMUNIKACÍ PO ZIMNÍM OBDOBÍ NA ÚZEMÍ MO PARDUBICE I
V měsíci dubnu letošního roku jsme zahájili opravy místních
komunikací po zimním období na území našeho obvodu.
Oproti minulým rokům bylo rozhodnuto o navýšení částky
z rozpočtu městského obvodu přibližně o 1 milion korun
a provést tak opravy v daleko větším rozsahu. Jednalo se
především o odstranění prasklin, výtluků a propadů vozovek
za účelem zajištění jejich sjízdnosti a bezpečného pohybu
silničních a jiných vozidel. Na realizaci oprav se podílely současně čtyři stavební firmy, aby byly provedeny v co nejkratším
možném termínu. Spolu s odstraňováním závad na vozovkách byla prováděna i běžná údržba a čištění uličních vpustí.

Po ukončení oprav vozovek nyní začínají práce na opravách povrchů chodníků a dalších zpevněných ploch. Netýká se to chodníků a veřejných prostranství s povrchem ze
žulové mozaiky, kde dochází k opravám celoročně, ihned
po zjištění závad.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Vám občanům, kteří
nás telefonicky i písemně upozorňují na závady na chodnících a vozovkách, protože jejich konkrétní podněty jsou
pro nás přínosem.
Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pardubice I

ROZJÍŽDÍ SE DALŠÍ ČÁST VÝSTAVBY PROTIPOVODŃOVÉ OCHRANY MĚSTA
V letošním roce se má uskutečnit další část výstavby protipovodňové ochrany města, a to hned na dvou
místech na území našeho obvodu. Jako první by se
měla začít stavět čerpací stanice na Spojilském odpadu na hranici parku „na soutoku řek Labe a Chrudimky“. Další bude stavba zařízení pod řekou Chrudimkou
vedle Prokopova mostu. Při stavbě čerpací stanice
bude dotčena zeleň na kraji parku „na soutoku řek
Labe a Chrudimky“. Dojde k odstranění náletových
dřevin na svazích Spojilského odpadu a javorů po pravé straně vstupu do parku. Na tyto dřeviny je již vydáno rozhodnutí o kácení dřevin, ve kterém je určena i

odpovídající náhradní výsadba. Výstavba zařízení
u řeky Chrudimky se bohužel dotkne několika vzrostlých
stromů, které tvoří doprovodnou alej toku. Přesný počet
kácených dřevin dosud není znám, příprava staveniště
bude teprve předmětem jednání. Stejně jako ve všech
ostatních případech kácení dřevin bude na dané stromy zpracován odborný znalecký posudek s vyčíslením
ekologické újmy a odstranění konkrétních dřevin bude
projednáno se Sdružením pro ekologii – Mikulovice.
Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pardubice I

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Č. 183/2006 SB.
S účinností od 3. 6. 2008 vyšla ve Sbírce zákonů
č. 191/2008 novela stavebního zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
Tato novela opět do stavebního zákona vrací pojem
„SOUBOR STAVEB“, a to doplněním v § 4 odst.1. Pokud
je spolu se stavbou hlavním předmětem žádosti nebo
ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby
projedná v režimu stavby hlavní.
V praxi to znamená, že již nemusíme posuzovat každou
ze staveb a řešit ji v rozdílném režimu - např. novostavbu
rodinného domu, jeho přípojky, oplocení, bazén, garáž .
Podle této úpravy bude posouzen režim povolování jen
u rodinného domu a podle něj řešeny jediným správním
postupem všechny stavby.
Další změnou je režim povolení nového oplocení
pozemků (§ 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona),
které nyní nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení .
Každý nový plot však jako samostatně prováděná stavba bez rozdílu provedení, výšky nebo umístění (zahrada u domu, zemědělský pozemek, průmyslový areál)
podléhá režimu územního řízení a to územnímu souhlasu podle § 96 stavebního zákona. Jde o zjednodušené
územní rozhodnutí vydávané pouze souhlasem a lze jej
použít pouze tam, kde je záměr realizován v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (plochy vymezuje
platný územní plán obce). V některých případech může
správní orgán posoudit, že oplocení vyžaduje klasické
územní řízení.
Věcně příslušným stavebním úřadem pro udělení
jakéhokoli územního rozhodnutí je Magistrát města

Pardubic, stavební úřad, oddělení územně správní,
Štrossova 44, Pardubice.
V souvislosti s tím chceme upozornit na povinnost stavebníka v případě změny stavby (stavební úprava) nebo
udržovací práce na oplocení nemovité kulturní památky
nebo v Městské památkové rezervaci Pardubice, podat
před realizací žádost o posouzení z hlediska státní
památkové péče u Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče. Vlastník
oplocení má pak podle § 104 odst. 2 písm. p) stavebního zákona ohlašovací povinnost u stavebního úřadu.
Ohlašovací povinnost orgánu státní památkové péče
u stavební úpravy stávajícího oplocení platí i v ochranném pásmu Městské památkové rezervace. Nesplnění této povinnosti je přestupkem proti zákonu o státní
památkové péči. U stavebního úřadu je nutno ohlásit
tuto skutečnost pouze v případě, že úprava oplocení
může negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání nebo ji vlastník odstraňuje úplně bez
náhrady jiným oplocením.
Další podstatné změny stavebního zákona se týkají
územně plánovací dokumentace, prodloužení platnosti
platných územních plánů obcí do 31.12.2015, umisťování staveb mimo zastavěné nebo zastavitelné území
apod.
Lenka Tobolková, vedoucí stavebního úřadu
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ODDĚLENÝ SBĚR BIOODPADŮ
V loňském roce zahájil Magistrát města
Pardubic ve spolupráci s firmou Služby
města Pardubic a.s. pilotní projekt na
zajištění odděleného sběru biodpadů
v období květen 2007 až duben 2008 za
účelem snížení ukládaného množství
zeleného odpadu (tráva, listí, ovoce
apod.) na skládky a vrácení organické hmoty zpět do přírody. Do pilotního
projektu bylo zapojeno 275 domácností ve vybrané části městského obvodu
Pardubice V, kde byly občanům města
bezplatně poskytnuty na 1 rok nádoby
„compostainery“ na tento odpad. Po
jeho vyhodnocení bylo dohodnuto, že
v tomto projektu se bude pokračovat
a bude do něj zahrnuta i další část
města – tentokrát lokalita rodinných
domů za řekou Chrudimkou, která leží
na území MO Pardubice I. Nebude se
již sice jednat o bezplatnou službu jako
u pilotního projektu, ale i tak se vyřeší
problém pro mnoho našich spoluobčanů, kteří vlastní a obdělávájí pozemky
a mají problém s likvidací zeleného odpadu. Rádi bychom zdůraznili,
že nádoby „compostainery“ neslouží
jenom na zelený odpad z údržby
pozemků. Mají hlavně sloužit pro odvoz
vytříděného bioodpadu z tzv. směsného komunálního odpadu (odřezky zeleniny, rozložitelné obaly…), pro které je
tento projekt určen především.

Po ekonomickém vyhodnocení pilotního projektu bylo zjištěno, že náklady na svoz jedné nádoby činí ročně
842,- Kč (cca 18,13 Kč bez DPH na
jeden výsyp) a pro občany by stála
jedna nádoba ročně 300,- Kč při výsypu 1x týdně v období květen až říjen
a 1x za 14 dní v období listopad až
duben. Zbývající část nákladů bude
hradit z důvodu významu této činnosti
pro životní prostředí Magistrát města Pardubic. Vyhodnocení pilotního
projektu také potvrdilo, že nádoby na
odpad zůstávají plně funkční ve všech
ročních obdobích a nedochází ani
k šíření nadměrného zápachu nebo
zvýšenému výskytu hmyzu.
Obyvatelé našeho obvodu ve vybrané části rodinných domů za řekou Chrudimkou se budou moci sami rozhodnout, jestli budou chtít využít možnosti
této nové služby a přispět tak tříděním
domovního bilogicky rozložitelného
odpadu ke zlepšení životního prostředí. Jednotlivé domácnosti se mohou
po prostudování letáků s podrobnými
informacemi a instrukcemi rozhodnout,
zda se do tohoto projektu zapojí.
Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pardubice I
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SLOUPEK
REDAKTORA
Příroda je v dnešní době
stále považována za něco,
co není příliš slučitelné
s civilizací nebo městskou
aglomerací. Naopak, stále panuje přesvědčení, že
pokud se nějaký živočišný
(ale i rostlinný) druh vyskytne v zastavěné oblasti, je to
cosi divného a nepřirozeného. Bobři jsou pak následně
odchytáváni, daňci zahánění do obor a veškeré snahy
o sblížení a přizpůsobení
se podmínkám nastaveným člověkem selhávají.
Ač na toto téma bude panovat přibližně tolik názorů,
kolik odborníků se jím bude
zabývat, mám stále pocit,
že je na čase přehodnotit
tento přístup. Člověk, coby
tvůrce životního prostředí
a zřizovatel přírodní rovnováhy opakovaně selhal
a bude tedy zjevné lepší, přenecháme-li budovatelský úkol tomu, kdo
má v této činnosti několik
miliónů let praxi. V některých zemích to tak je,
jinde nikoliv. Los v ulicích
finského města vyvolává
veřejné pozdvižení, dokud
neodejde, ten samý druh
v polském městě vyvolával rozruch do chvíle, než
se dostavil lovec s puškou.
Příroda to zkrátka zvládne
lépe a daň, kterou budeme považovat za krutou
ve chvíli, kdy ptačí mláďata musí ustoupit silnějším
druhům právě příšedším,
bude v budoucnu snadno
nahrazena. Nejen hnízdícímu ptactvu, ale i nám.

Prodej: 603 517 750
Pronájem: 774 539 836, 606 122 516
Tel: 466 530 485-6

www.psn.cz
email: l.sulakova@grand-pce.cz

PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PLOCH
PARDUBICE - MILHEIMOVA

PRONÁJEM SKLADU
PARDUBICE - S. K. NEUMANNA

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
PARDUBICE - SEMTÍN

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
PARDUBICE - SEMTÍN

17 000m2 zhutněných pojízdných ploch nedaleko centra
města, cena info v kanceláři

nevytápěný sklad o ploše 215 m2
a 983m2, se 3 vjezdy a kancelářskou
vestavbou, cena 600 Kč/m2/rok

celkem 257 m2, lze pronajmout
i jednotlivě, parkování zdarma,
cena 900 Kč/m2/rok

velikosti 14 - 30 m2, dobré
parkování přímo před objektem,
cena 1100 Kč/m2/rok

PRONÁJEM SKLADŮ
PARDUBICE - SEMTÍN

PRODEJ BYTŮ DO OSOBNÍHO
VLASTNICTVÍ V CENTRU PARDUBIC

HRADEC KRÁLOVÉ - PRODEJ
SKLADOVÉHO AREÁLU

PRODEJ ČINŽOVNÍHO DOMU
V CENTRU PARDUBIC

skladové prostory v Semtíně od
30 do 200 m2, celkem 1500 m2,
cena 600 Kč/m2/rok

volné a obsazené bytové jednotky
ve zděném činžovním domě, nový
výtah, střecha a inž. sítě

Kukleny, pronajmutelná plocha 2876 m2,
plocha pozemků 5522 m2, klidná lokalita, dostatek parkovacích ploch, stabilní měsíční výnos.

1x nebytový prostor
92 m2
(prodejna),
2x volná
bytová jednotka (2+1
a 6+1),
100%
obsazenost (tržní
nájemné)

NOVÍ PREDÁTOŘI V CENTRU MĚSTA
V poslední době se na území našeho obvodu, který leží v centru takřka stotisícového města, nebývalým
způsobem zabydlely straky a sojky. Tyto výrazně zbarvené ptáky má většina lidí zafixované jako obyvatele
lesů. Zřejmě dostatek potravy a její snadná dostupnost
přiměly tyto ptáky změnit své návyky a vyměnit přilehlé
lesy za městské lokality. V městské aglomeraci nemají
na rozdíl od lesního prostředí svého přirozeného nepřítele, a tak vyvádí bez problémů každým rokem svoje
mláďata. Negativním dopadem v očích obyvatel je, že
se tito ptáci živí nejenom odpadem lidských sídel, ale
i vajíčky a mláďaty menších ptáků. Na našem odboru
se již objevilo pár stížností na jejich krvelačnost, když
vybírají hnízda menších ptáků nebo honí a zabíjejí mláďata, třeba i ta, která již začínají létat. Je to bohužel

jev běžný ve volné přírodě, kde se ze silnějšího jedince
stává predátor a ze slabšího kořist. Tento problém jsme
přesto konzultovali i na odboru životního prostředí, který
zadává odchyty přemnožených holubů. Bylo nám sděleno, že straka i sojka je lovný pták a vztahuje se na
ně zákon o myslivosti. Magistrát města Pardubic však
nebude do tohoto jevu volné přírody zasahovat. Městské aglomerace ovlivňují život i životní návyky spousty
volně žijících zvířat a můžeme být rádi, že města mají
i své zvířecí obyvatele a částečně tak i přispívají k jejich
udržení na této planetě.
Odbor dopravy a životního prostředí
ÚMO Pardubice I

CHCETE ZVEŘEJNIT
VAŠI REKLAMU
V NAŠEM ZPRAVODAJI?
Kontaktujte nás: 466 046 007 nebo gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz
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