Komentáře


Dům Hrůzy na Bělehradské - 18.patrový.
sharka | 19. 05. 2014 (11:08)
http://pardubice.idnes.cz/obyvatele-domu-ohrozuji-narkomane-a-bezdomovci-f5n-/pardubicezpravy.aspx?c=A140516_2065148_pardubice-zpravy_msv Budete to nějak řešit???? děkuji za
odpověď...
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 22. 05. 2014 (11:30)
Městský obvod Pardubice II nemá v kompetenci správu bytových domů a ani nebyl adresátem v
článku zmíněné petice. Příslušné orgány města se jí jistě budou zabývat.

keře stříhání
sharka | 19. 05. 2014 (06:47)
dobrý den pane Řezanino, to jsem tušila,že mi odpovíte, ale ty výhony, co převyšují výšku
standardního střihu, jsou mladé-ty nekvetou,kvetou ty staré co tvoří živý plot...ne, že bych nerada
koukala na mladou svěží zeleň, ale zkuste si vyjet od těch 11. patráků na Bělehradskou,to je fakt
něco...cyklistu taky neuvidíte....
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 22. 05. 2014 (12:42)
Máte pravdu Sharko, že výhony nekvetou, ale těžko si lze představit stříhání pouze těchto
výhonů, aniž by došlo k poškození květů např. při vytahování ostříhaných výhonů. Fakt je i to, že
se tato situace opakuje v podstatě každý rok. Příště tedy zvážíme, jestli přeci jen nepodnikneme
ten "brutální" zásah do kvetoucích keřů a neostříháme je dřív. Letos s tím ale už nic nenaděláme
a keře by měly být ostříhány 27. 5.

Hazard v Pardubicích zůstane, město chce jen kosmetická
omezení - viz článek idnes
jenda | 17. 05. 2014 (11:20)
Jsem zvědav co je na článku pravdy a jak se tedy pochlapíte. Se píše, že by měly zmizet herny z okolí
škol. Takže DDM Alfa, ZŚ Npor. Eliáše, křižovatka a cesta na Gym. Mozartova a do toho herna. Jsem
zvědav zda vám jde prachy nebo o děti a mládež.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 22. 05. 2014 (11:27)
Zastupitelstvo města Pardubic se dne 13. 5. 2014 usneslo, že ze seznamu povolených heren se
mají vyjmout provozovny nacházející se v tzv. ochranném pásmu, tedy v docházkové vzdálenosti
100 m od škol apod. Návrh upravené vyhlášky města zatím nemáme k dispozici, avšak z výše
uvedeného vyplývá, že zrušení by se mělo týkat Vámi popsané herny.

vysoké keře na Bělehradské 269 - 273
sharka.68 | 13. 05. 2014 (06:49)
dobrý den pane Řezanino, už zase není přes ty keře vidět na silnici, když se vyjíždí od
jednovchodových domů, ani z vyšších aut. Kdy se budou zase zastřihávat? Děkuji...
o

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 14. 05. 2014 (08:12)
Dobrý den, čeká se jako obvykle, až odkvetou. Do 14 dnů by měly být keře ostříhány.



Tráva
Marek | 07. 05. 2014 (16:02)
Dobrý den, bude se letos na Cihelně sekat tráva? Místy už výška porostu převyšuje půl metru :-(.
Ideální pro klíšťata.
o



Jitka Schafferová - ÚMO Pardubice II | 09. 05. 2014 (14:08)
Dobrý den, seč okrsku Polabiny 1 a Cihelna zajišťuje společnost Služby města Pardubic a.s., seč
byla zahájena minulé pondělí 28. 4. a bude pokračovat přes Stavařov na Cihelnu. Takto postup
seče probíhá každoročně. Konečný termín první seče je 15. 5., kdy by měla být již Cihelna
posečena. Termín dokončení druhé seče je 20. 6., celkem bude za sezonu provedeno pět sečí
včetně podzimního sběru listí.

lavičky u vchodu v ul. Bělehradská č.p. 513, Pardubice
Müller | 15. 04. 2014 (20:30)
Dobrý den, již několikrát jsem Vás žádal o odstranění laviček u domu č.p.513 v ul. Bělehradská. Více
než polovina nájemníků si stěžuje na hluk šířící se z laviček pod jejich okny, jak přes den, tak i v noci.
Dokonce si stěžují nájemníci, kterým vadí, že musí chodit kolem laviček domů, kde v odpoledních
hodinách vysedávají takzvaně místní drbny a ve večerních hodinách feťáci a opilci. Slušný člověk
raději chodí zadním vchodem, aby se necítil, že prochází rentgenem nebo, aby ho někdo nenapadl.
Doufám, že lavičky dáte ihned odstranit. Před rokem jsem mluvil o tomto problému i s se starostou a
slíbil, že s tím něco udělá. Děkuji za odstranění
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 23. 04. 2014 (09:59)
Dobrý den, lavičky u čp. 513 byly umístěny v roce 2012 na základě požadavků obyvatel.
Vzhledem k protichůdným názorům na existenci laviček bude o jejich dalším osudu jednat Rada
MO Pardubice II.

ÚKLID
Petr | 03. 04. 2014 (23:05)
Hezký den, chtěl bych požádat o přinucení firmy, která provádí úklid chodníků, nechť jsou chodníky
vyčištěny v celé šíří jejich profilu, tak, aby byl chodník čistý od obruby po obrubu. Tzn.vzít kovovou
škrabku a seškrábat hlínu s trávou z chodníků a jejich obrub. Děkujeme.



Berkovec
Lubomír | 30. 03. 2014 (19:31)
Dotaz na obnovu pozemního značení chodníků a cyklo tras,které jsou společné.Jezdím denně do
práce na kole a pozemní značení (pěší a cyklisté) už není na chodnících skoro
znatelné...(např.chodník od Univerzity Pardubice -knihovna k ulici Mladých,chodník souběžný s
ul.Bělehradská kolem restaurace U Jindřicha a souběžně s ul.Kpt.Bartoše/cyklotrasa4193+ úsek k
AAA atd/ zvláště úsek od pekárny Hrubý za zastávkou MHD kolem CK Datour a dále až k mostu,úsek
chodníků souběžných s ulicí Hradecká k mostu P.Wonky.Celkově "hlavní" cyklo úseky společné s
chodci.Určitě bude Vaše odpověď zajímat spostu občanů,zvláště když město apeluje na občany s
omezením provozu aut do centra města vzhledem k probíhajícím pracem -tř.Míru apod.Děkujeme za
Včasnou a věcnou odpověď.S pozdravem Ing.Lubomír Berkovec (nemohl jsem dotaz předat osobně v
diskusi na veřejném zasedání zastupitelstva-byl jsem v zaměstnání)
o

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 03. 04. 2014 (14:47)

Dobrý den, dopravní značení (včetně jeho obnovy) má na starosti odbor dopravy Magistrátu
města Pardubic. Ten se k obnově vodorovného značení na dříve dělených stezkách z Vašeho
výčtu staví negativně. Citujeme důvody z jeho odpovědi na náš loňský požadavek na obnovu
dělicích čar: "Dopravní prostor některých stezek pro chodce a cyklisty byl dříve jen vodorovným
dopravním značením „podélná čára souvislá“ rozdělen na dvě souběžné části. V souladu se
stávajícími předpisy však takové řešení již není přípustné, protože oddělení provozu chodců od
provozu cyklistů musí být provedeno stavebně. Z tohoto důvodu již není vodorovné dopravní
značení na stezkách (s výjimkou piktogramů, které plní jiný účel) při každoroční obnově
vodorovného dopravního značení, prováděno, tedy mizí."


Pronájem pozemků města
Kubeš | 06. 03. 2014 (12:08)
Děkuji Vám za rychlou odpověď, nám šlo spíše o to, že si vlastník pozemku 1553/18 zabral i tu část
pozemku-břehu směrem k Labi od jeho pozemku, která dle KN již jeho není a tam je cedule, že jde o
soukromý majetek. Tak, jak se tam můžeme dostat, aby nedošlo mezi námi a vlastníkem k rozepřím.
Děkuji.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 06. 03. 2014 (15:10)
Pozemek břehu ovšem není v majetku města, nýbrž státu ve správě Povodí Labe. Doporučuji
tedy obrátit se na Povodí Labe.

Pronájem pozemků města
Kubeš | 04. 03. 2014 (14:32)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat i za partu rybářů zda jste pronajali podle KN část pozemku 1553/9
(jde o pozemek u slepého ramene Labe-Brozany vlastněným městem Pardubice). Z vedlejšího
pozemku 1553/18, který si "asi vlastník" upravil (vyčištění, vykácení stromů...) až do části pozemku
1553/9 a umístil tam "cedule" soukromý majetek. Tak jsme se chtěli zeptat, zda je to oprávněné (léta
jsme tam rybařili, tedy na parcele 1553/9). Děkujeme za odpověď.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 06. 03. 2014 (09:43)
Dobrý den, pozemek města 1553/9 není pronajatý a podle našich zjištění na něm ani nejsou
cedulky. Ty podle našich měření vyznačují pozemek 1553/18, který skutečně soukromý je.

reakce Andrea
čtudiskuzi | 12. 01. 2014 (12:23)
Nejen pro Vás paní Andreo, ale můj názor po pročtení si diskuzních dotazů občanů jsem došel k
názoru, že né na vše naši úředníci reagují, byť jsou některé požadavky a dotazy některých
spoluobčanů fakt stupidní, ale musím konstatovat, že co se týče tlaku na městskou policii a její
především represivní činnost (né statistickou) v našem obvodě se úřadu nedaří, lepší by bylo zřídit si
pro náš obvod policii vlastní, totéž bych řekl k úklidu a jeho kvalitního provádění, asi jejich práci nikdo
nekontroluje, atd......
o

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 13. 01. 2014 (15:26)
Dobrý den, na dotazy v diskusi se snažíme vesměs odpovídat, včetně těch, které nám nepříšluší,
čímž si občas vykoledujeme reakci, že když s dotyčným problémem nic nezmůžeme, tak jsme
vlastně k ničemu. Je pravda, že na některé opakující se dotazy od různých také se opakujících v
podstatě anonymních pisatelů nereagujeme. Přece jen se jedná o internetovou diskusi a dotazy
zde vnímáme poněkud jinak, než když jsou doručené poštou či e-mailem a podepsané
konkrétním tazatelem se zpáteční adresou.



opět Ohrazenická
Andrea | 11. 01. 2014 (08:26)
Dobrý den, tak jsme se zase z pátku 10.1. na sobotu 11.1. zase super vyspali. Ve 2 ráno si někdo
odpálil ohňostroj. K zamyšlení je, jak si to vůbec někdo může dovolit, odpovím si sama - protože jim to
prostě vždycky projde. Na policii tady člověk nenarazí jak je noc dlouhá a než přijedou na něčí
zavolání, tak jsou už dávno pryč a tak je to stále dokola. A jsme opět u toho, co 500 m je v Polabinách
non-stop, tak se není co divit, že se klidné noci dočkáme jen zřídka. Ano já vím, Vy za nic nemůžete,
Vy nemáte žádné pravomoce, tak si tak říkám, proč tam vůbec sedíte? A kde má vůbec slušný občan
nějaké dovolání? Tak mi poraďte - pomůže petice proti omezení non-stopů v obydlené zástavbě
podepsaná obyvateli? Čekáme rodinu a jsme už z toho tak otrávení, že tu práci si s tím klidně dáme.
Děkuji.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 13. 01. 2014 (09:26)
Dobrý den, podle názoru Ústavního soudu mohou obce stanovit vyhláškou zavírací dobu
restaurací ve vymezeném území, kde by mohlo docházet k narušování veřejného pořádku v
nočních hodinách. Mnohé obce už tak učinily, Pardubice zatím nikoliv. Domáhat se něčeho
takového formou petice je Vaše občanské právo a určitě to má větší smysl než vybití si zlosti v
internetové diskusi ÚMO Pardubice II. Dodávám, že případnou vyhlášku schvaluje zastupitelstvo
města, nikoliv městského obvodu.

chodníky kolem "Bajkalu"
obyvatele Lonkovky | 08. 01. 2014 (13:38)
Dobry den, rada bych vedela je-li v dohledne dobe v plánu vytvořit chodník, stačí nejakou uzkou cestu
po které by mohl človek projit kolem Bajkalu? Dnes nevím opravdu kudy ji k hlavni silnici, aniz bych
mela velmi znečištěné boty... Ani z druhe soubezne strany to neni bohužel o moc lepší. Stejně tak
večer jít tudy za uplné tmy, coz není zrovna bezpečné. Kde jsou zastavky pro obyvatele ul. Lonkova?
Od Polabin hotelu už skoro nic do mesta nejezdi. Tzn. bud Hradecká a nebo dojít skoro k zimaku, to si
myslím jsou dosti velké vzdálenosti. Kdyz řikáte, ze zastavka Stavařov je pro obyvatele Stavařova.
Bydlím tu leta a tato problematika mne jinak pekné bydlení, trochu komplikuje a "otravuje". predem
dekuji za odpoved.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 08. 01. 2014 (16:02)
Dobrý den, ten chybějící kus chodníku (a třeba i pár lamp) bychom moc rádi postavili, ale - jak už
jsme tu psali před časem - bohužel je to zatím v nedohlednu. Příčinou je skutečnost, že dotčené
pozemky nejsou ve výlučném vlastnictví města, spoluvlastník je s městem ve sporu a principiálně
nesouhlasí vůbec s žádným zásahem do pozemků ze strany města. Dosavadní jednání zatím
vždy vedla do slepé uličky. Městský obvod Pardubice II se ve věci pokoušel angažovat, ale
kořeny sporu sahají hluboko do minulosti a naše snaha se minula účinkem.

bordel
E.Novotná | 02. 01. 2014 (14:05)
Dobrý den, Pardubice se chlubili jak na Nový rok brzy ráno bylo už Pernštýnské náměstí uklizeno a
mě by zajímalo, kdy se bude uklízet v ulicích Polabin? Střepy jsou i na silnicích (např. okolí
Rosignana) a nepořádek z odpalovaných rachejtlí je všude. Díky, že se tak hezky staráte o prostředí,
ve kterém žijeme.
o

Radek Taichner, Středisko úklidových prací MO Pardubice II | 06. 01. 2014 (16:26)

Dobrý den paní Novotná, úklid v Polabinách začal dne 2.1.2014, z tohoto důvodu bylo v tento
den možné ještě nacházet nepořádek na území obvodu. K dnešnímu dni si troufám tvrdit, že
nepořádek, který provedli naši spoluobčané na Silvestra, je odstraněn. A byl nastolen standart,
na který jste zvyklí, protože my se o prostředí, v kterém žijete, opravdu staráme.


Chodník
Josef | 12. 12. 2013 (08:07)
doprčic,kdy už konečně uklidíte ten zasviněný nový chodník v brožíkovce? denně taháme dom kila
bláta! copak ty firmy po sobě nemusí uklízet?



Nový chodník Brožíkova 2
Vladimír Dudek | 04. 12. 2013 (07:48)
Můj dotaz směřoval spíše ke koordinaci prací - začít chodníkem a pak podél něj dělat (a jezdit po něm
těžkými stroji) veřejné osvětlení. To je jako kdybychom si doma nejdříve položili novou podlahu a pak
začali malovat stěny. Kolik lidí by to takhle udělalo?



Vrak
Vladimír Dudek | 17. 11. 2013 (19:30)
Dobrý den, jak pokračuje kauza "vrak Opel" v Brožíkově 427-429? Už tam stojí opravdu dlouho
(několik let) a v tuto chvíli je prokazatelně nepojízdné (chybí STK i emise). Argument o značce invalidy
za oknem neberu. Auto tam za chvíli zapustí kořeny, je pod ním hromada špíny a objíždění smetáku
TS při pravidelných úklidech je již úsměvné. Úsměvná však není parkovací kapacita ve zmíněné
lokalitě. Děkuji za odpověď...
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 19. 11. 2013 (14:18)
Dobrý den, především musíme zdůraznit, že Opel v Brožíkově 427-429 není vrak podle zákona –
tj. vozidlo zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu, to nám potvrdil i přizvaný znalec. Je to
zachovalé auto, které se dlouhodobě nepoužívá, je špinavé a propadla mu STK i emise. To ale
není důvod pro jeho odstranění a likvidaci. Protože jsme si vědomi, že je škoda každého
parkovacího místa, nad rámec našich povinností jsme se pokoušeli kontaktovat majitele vozidla
dlouhodobě hospitalizovaného mimo Pardubice – podařilo se nám docílit zrušení povolení
vyhrazeného stání, odstranění vozidla však nikoliv. Mezitím majitel zemřel a jeho majetek v
dědickém řízení získal stát. Podle posledních informací Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových již má k dispozici doklady i klíče k vozidlu a hodlá ho přemístit na vlastní parkoviště.

Nový chodník Brožíkova
Vladimír Dudek | 17. 11. 2013 (19:24)
Dobrý den, proč byl zcela nový chodník v Brožíkově ulici znovu překopán? Už dost na tom, že se
nejprve udělá nový chodník a pak po něm jezdí bagry kvůli novému veřejnému osvětlení. Opravdu
tomu nerozumím a zajímalo by mě, kdo je za toto zodpovědný jak se to bude řešit? Děkuji za
odpověď...
o

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 19. 11. 2013 (14:17)
Dobrý den, nejprve si dovolíme upřesnit, že zmíněný překopaný chodník není „zcela nový“. Je na
něm pouze nový živičný koberec, podkladní vrstvy i obruby jsou původní. Původně tento chodník
měl být skutečně zcela nový jako jedna z dalších etap akce Centrum Polabiny 4. Po nezískání
státní dotace se hledaly možnosti úspor a tento chodník byl z rekonstrukce vypuštěn. Využili

jsme však příznivých jednotkových cen z výběrového řízení na opravy chodníků a volné kapacity
zhotovitele a provedli tuto nenákladnou opravu ještě dříve, než začala samotná akce Centrum
Polabiny 4. Nyní rekonstruované veřejné osvětlení opravený chodník na několika místech křižuje.
Bohužel v jednom místě nebylo možno realizovat plánovaný podvrt, protože z vytyčení
podzemních sítí vyplynulo riziko střetu s kabelem vysokého napětí. Proto jsme souhlasili s
překopáním opraveného chodníku. Vzniklá rýha bude samozřejmě zaasfaltována a spáry
ošetřeny.


Celoplošný úklid
Hlásecká | 12. 11. 2013 (09:03)
Jen krátká reakce, je to skvělé, ani po vašem upozornění dodavatele, tj. Služby města Pardubic na to
ani nehrábly, doufám, že shrábly alespoň peníze za odvedenou práci, ještě bych dodala, že stejný
problém, kdy se zeleň díky kvalitně odvedené práci rozlézá přes obruby chodníků objevuje na mnoha
místech. On nikdo nekontroluje...cokoliv zač město/obvod zaplatí?!



Dopravní značení v ul. Lidická
Josef | 11. 11. 2013 (12:53)
Dobrý den, bylo by prosím možné zařídit úpravu dopravního značení v ulici Lidická? Na přechodu pro
chodce před č.p. 363 jsou nehody a nepříjemné okamžiky velmi časté. Alespoň tu značku třeba
podložit tím žlutým reflexním čtvercem, nebo nějak jinak ten přechod zvýraznit (blikače/odrazky ve
vozovce, jiná barva povrchu...). Také parkování v těsné blízkosti přechodu snižuje viditelnost oběma
směry. Případná zrušená místa v okolí přechodu by se pak možná dala "dohnat" na podélném stání
před č.p. 355-364, kde chybí značení na vozovce a parkovacím místem se tak plýtvá. Rovněž úvaha
nad nižším rychlostním limitem v této ulici by nebyla od věci, někteří řidiči si to zde pletou se závodní
dráhou. Co vy na to? Doufám, že nebudeme jen čekat až tam srazí další dítě.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 13. 11. 2013 (14:56)
Dobrý den, jelikož Váš podnět není ojedinělý, již jsme zadali zpracování projektu na zvýšení
bezpečnosti provozu v okolí přechodu pro chodce v Lidické ulici. Na základě konzultace s
odborem dopravy Magistrátu města Pardubic prozatím předpokládáme vybudování vysazených
chodníkových mysů a barevné zvýraznění přechodu. Další úpravy mohou vyplynout v průběhu
přípravy projektu např. z připomínek dopravního inspektorátu Policie ČR. Realizaci
předpokládáme v roce 2014. Pokud jde o nehody v blízkosti tohoto přechodu - vyžádali jsme si
statistiku od DI Policie ČR a za posledních 5 let zde došlo k 5 nehodám, přičemž se nejednalo o
srážky s chodcem. V posledním případě došlo k nehodě, když nezletilá cyklistka vjela na přechod
a narazila do boku projíždějícího vozidla. Ještě dodávám, že jednotlivá podélná parkovací místa
v ulici nejsou vyznačena záměrně z toho důvodu, že normy předepisují jejich tak velkou délku, že
"parkovací pruh" pojme více vozidel.

Úprava parkování
Lukáš | 11. 11. 2013 (10:14)
Hezký den. Mám dvě faktické praktické připomínky náměty k parkování, a to: přejezd z "velké
parkovací plochy" u "18 patráku" na menší parkoviště, je značeno 2 žlutými čarami, tzn. nemělo by se
parkovat, vzhledem, ke kapacitním možnostem parkování všeobecně, by stačila jedna žlutá čára, tzn.
možnost parkovat v jednom směru cca 5 aut, také parkuji občas na zadním parkovišti a není problém
s projetím (úplně zbytečně zde MP vybírá pokuty), no a kdyby se ostříhaly keře, které tam zasahují do
vozovky, tak by tam projel i "tank". A druhá připomínka, při příjezdu k parkovacím plochám proti
vchodům Lonkova 494 - 489, zase navrhuji zakázat stání a namalovat žlutou čáru do

oblouku/křižovatky při odbočování k těmto stáním, zde opravdu a fakticky auta překážejí a to nikomu
nevadí, zeptejte se popelářů jak se jim zajíždí. Děkuji.


Celoplošný úklid + bezezměny
Hlásecká | 11. 10. 2013 (10:01)
Dobrý den, 1. poznámka ke včerejšímu celoplošnému úklidu ploch v části Lonkové ulici-proti 18
patráku (parkoviště, komunikace, chodník), uklizeno samozřejmě dobře, ale...proč opětovně při úklidu
chodníku neočistili chodník v celém profilu jeho šířky, tzn. že zelené plochy-hlína, tráva i nadále volně
přechází přes levé i pravé obruby/ohraničení chodníků (metací vůz to nedokáže očisti, ale lidská síla
se škrabkou ano). 2. i nadále je neskutečný nepořádek a výskyt popíjejících fulgárně mluvících
individuí před ZUŠ a to především v odpoledních a večerních hodinách, dobrý vzor pro naše děti, ach
ta naše MP.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 18. 10. 2013 (09:19)
Dobrý den paní Hlásecká, Váš podnět týkající se blokového čištění komunikací jsme předali jeho
objednateli, tj. odboru dopravy Magistrátu města Pardubic, který na nedostatek upozornil
dodavatele, tj. Služby města Pardubic. Pokud jde o situaci před ZUŠ, mrzí nás, že se nezlepšuje.
Jak jsme slíbili, prioritní úkol jsme v této věci Městské policii zadali - z její průběžné zprávy
můžeme ocitovat, že mezi 17. 9. - 15. 10. bylo provedeno 41 kontrol a z toho byl 5x řešen
přestupek proti veřejnému pořádku a 2x dopravní přestupek.

pro Sharka a Andreu
ROB | 17. 09. 2013 (10:00)
Vždy se najde někdo, s jiným názorem a pohledem na cokoliv v tomto případě na zvuky. Jednou se
někomu nelíbí takový či onaký styl hudby, jednou se někomu nelíbí čas, kdy je hudba produkována
atd. Mě se taky nelíbí každonedělní produkce na Pergole, ale toleruji to, proč, protože se jděte podívat
kolika lidem se to líbí. Z vašich názorů by bylo nejlepší kdyby se jakékoli např. kulturně-sportovněspolečenské akce pořádané třeba městem nedělali vůbec. Nejen já jsem rád, že vůbec náš obvod
něco organizuje a když se něčeho nechci účastnit tak se neúčastním a jednou týdně tu dechovku na
Pergole vydržím. Nazdar.



hluk
Andrea | 15. 09. 2013 (19:45)
Souhlasím se Sharkou. My jsme se včera večer vrátili po půldenním cestování z dovolené a místo
spánku jsme museli poslouchat příšernou muziku. Nemám nic proti "kulturním" akcím - píšu uvozovky,
protože této muzice se nedá říkat kultura, ale kdo proboha schválí hudební akci v noci na
sídlišti??????



hluk - hudba
sharka.68 | 14. 09. 2013 (15:51)
Vážený pane Řezanino, spíše bych od Vás očekávala návod,jak řešit to,když Vás nadměrným hlukem
obtěžuje šílenec, co jezdí po Polabinách a přes ampliony na vozidle burcuje lidi hitem Ktož sú boží
bojovníci a jinými, ve chvílích,kdy tito spí po noční směně atd... dechovku nepouští, ale i ta mi v neděli
prostě vadí..je fajn,že pořádáte Promenádní koncerty,ale proč pořád jen Na Pergole? Proč ne před
Poštou ,tam máte také restauraci a lavičky k sezení... Navíc dnes tu je také nějaká "mjůzik" taková ,
co se spíš hraje na zábavách, zajímalo by mne, kdo tohle mohl povolit? Asi ten,.co tu nebydlí...takže

kravál dneska 14.9., dechovka zejtra..a odpočinout si po pracovním týdnu asi nárok nemáme,že?
Nezlobte se na mne, ale co je moc,to je moc.


reakce na ZUŠ a činnost MP
Hlásecká | 10. 09. 2013 (08:37)
Musím reagovat na Toma, a musím více než souhlasit, též mé děti navštěvují ZUŠ a nemáme čas je
pravidelně do ZUŠ doprovázet a kdyby ano, tak ten nepořádek a pohled na ta různá individua, je
výborný vzor pro děti. Ještě bych si rýpla do činnosti MP v našem obvodě, a nejen já, ale i s kým
hovořím, tak MP fakt není v ulicích vidět, ano maximálně když projedou občas někde autem, pak se
nemůžem divit, že se děje represe na ty, kteří dělají nepořádek kolem kontejnérů, ničí stacionář,
parkují si jak chtějí atd.



Situace u ZUŠ Lonkova
Tom | 09. 09. 2013 (21:56)
Dobrý den, lze nějak řešit situaci u ZUŠ v Lonkově ulici? V poslední době se zde začali shlukovat
opilci, kteří zřejmě nakupují alkohol v obchodě s potravinami v přízemí budovy ZUŠ. Dovolím si
upozornit, že jednak začal školní rok, takže těmito místy opět procházejí malé děti, jednak se blíží
podzim a se zkracujím se dnem bude stále více dětí chodit až po setmění (v ZUŠ se běžně učí i po
19. hodině). Upřímně řečeno se mi vůbec nelíbí představa, že moje dítě při cestě do/ze ZUŠ bude
muset procházet kolem skupiny opilců žebrajících o drobné, o pokáleném okolí školy nemluvě. A
nedělám si nejmenší iluze, co se stane, až se ochladí, a tahle parta zjistí, že se budova nezamyká a
uvnitř se topí. Lze v těchto místech zajistit pravidelnější kontroly MP, a v ideálním případě v co
nekratším termínu přidat tuto lokalitu do seznamu míst, kde je zakázáno konzumovat alkohol na
veřejnosti?
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 13. 09. 2013 (09:28)
Dobrý den Tome i paní Hlásecká, problémů v okolí ZUŠ jsme si vědomi a již koncem školního
roku jsme dali Městské policii "prioritní úkol" zvýšeného dohledu v této lokalitě. Na základě
zprávy MP můžeme uvést, že v období mezi 18. 6. - 14. 7. zde bylo provedeno celkem 32 kontrol
a celkem 15x byl řešen přestupek proti veřejnému pořádku (7x domluva, 6x blokové řízení a 2x
převoz na lékařské vyšetření na protialkoholní záchytnou stanici). Nyní jsme tedy tento úkol
zadali znovu s platností prozatím do konce října a doufáme, že se situace zlepší. Při nejbližší
novele městské vyhlášky doporučíme doplnění této lokality mezi místa se zákazem požívání
alkoholu na veřejném prostranství. Dodáváme však, že tímto postupem spěje město k situaci,
kdy nakonec bude pití alkoholu zakázáno prakticky na všech veřejných prostranstvích, neboť
zařazením nové lokality se problém obvykle pouze přesune jinam...

u dřevěného mostku
kolař | 19. 07. 2013 (09:59)
Dobrý den, jezdím denně přes dřevěný mostek přes staré rameno Labe. Kousek za mostkem je ve
směnu k zimnímu stadionu několik větví docel nízko. Bylo by možné je víc ořezat? Jako kolař a ne jen
já se musím dost shýbat a ráno když svítí sluníčko, tak si jich mnozí ani nevšimnou a ty je pak
šlehnout přes hlavu. Děkuji
o

Jitka Schafferová - ÚMO Pardubice II | 22. 07. 2013 (08:14)
Dobrý den, situaci prověříme a pokusíme se v co nejbližší době případné závady odstranit, tak
aby byl zachován dostatečný průjezdní profil stezky.



hluk v nočních hodinách
Andrea | 18. 07. 2013 (14:08)
Dobrý den, zajímalo by mě jak dlouho Vám zde ještě budou lidi psát o rušení nočního klidu v
Polabinách. Je to rok co rok stejné a nikoho to nezajímá, že každou noc nás vzbudí návštěvníci
místích non-stopů, hojně posilněni alkoholem. Pokud se náhodou zavolá MP, tak se všichni
rozutečnou a pak se zase sejdou, aby řvali na celý blok, ať všichni do rána chcípneme.....je to smutné,
v jaké společnosti žijeme a velkou měrou k tomu přispívají ti, kteří pro naše "dobro" sedí v městských
obvodech. Vy jste totiž nezakázali nonstopy (a že jich je v polabinách až nechutně moc), s velkou
pravděpodobností ani neexistuje vyhláška se zákazem konzumování alkoholu na veřejnosti - přes den
na náměstí u ulice Ohrazenická je to taky chuťovka apod. A potom se hrozně divíte, když někdo
uvažuje nad tím, že obvody zruší - já se tedy nedivím. Jediné co řešíte je stříhání keřů a čištění
komunikací. To radši budu mít zarostlé keře, ale aspoň se v noci vyspím.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 19. 07. 2013 (08:11)
Andreo, Váš příspěvek vyznívá tak, že když se zruší obvody, konečně se v noci vyspíte... Téma
hluku v nočních hodinách se v této diskusi objevuje už dlouho a zřejmě i objevovat bude. Jak už
jsem zde psal před 2 lety, proti nonstopům a jiným podobným zařízením se těžko bojuje neexistuje žádný právní předpis, který by omezoval jejich provozní dobu. Za to nenesou
odpovědnost obvody, ty právní předpisy nevydávají. Obvody také nemají a nikdy neměly žádné
oprávnění zakázat nonstopy, takže je těžko můžete vinit z jejich existence. Obvody mají jasně
stanovené kompetence v tzv. statutu města a patří mezi ně mimo jiné třeba právě stříhání keřů,
tak není divu, že ho řešíme. Jak už se tu opakovaně uvádělo, na rušení nočního klidu bohužel
neznáme lepší řešení než volat městskou policii. A mimochodem, vyhláška zakazující konzumaci
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích v Pardubicích existuje a na základě
doporučení našeho obvodu zahrnuje i lokalitu centra Polabiny 1.

hlasitá hudba z auta....
sharka | 13. 07. 2013 (09:59)
dobrý den, asi nejen po Polabinách jezdí šílenec, co pouští hlasitě Landu, Kryla a jiné pěvce a ruší tím
pohodu a klid ostatních. Bohužel tak činí v mezidobí kdy není noční klid, ale ruší...nedalo by se s ním
něco dělat????
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 19. 07. 2013 (08:04)
Sharko, proti „šílencům“, kteří mají potřebu obeznámit za bílého dne širší okolí o tom, co v autě
poslouchají za muziku, bohužel opravdu žádný prostředek neznáme. Na druhou stranu můžete
být ráda, že nehraje třeba dechovku, že? ;-)

poděkování panu Řezaninovi
sharka | 27. 06. 2013 (14:49)
Děkuju za odpovědi ohledně svícení a stříhání keřů.....



neustálý hluk
Roman P. | 24. 06. 2013 (09:05)
Dobrý den, zajímalo by mne, jestli měl respektive bude mít penzion Cartellone (u stadionu 2030)
povolení na noční akce v termínech: 22.6.//12.7./19.7/20.7./27.7./10.8.? A dále jestli stejné povolení
mají téměř na každý víkend jak koupaliště na cihelně tak loď Arnošt?? Zmíněné objekty nám totiž
víkend co víkend dělají ze Stavařova neobyvatelné sídliště! Na závěr bych se chtěl optat na koho

konkrétně(m. policie opravdu nepomáhá) se s tímto nesnesitelným problémem obrátit? Předem děkuji
za odpověď.
o



Monika Benešovská - ÚMO Pardubice II | 03. 07. 2013 (16:03)
Dobrý den, penzion Cartellone ani loď Arnošt se nenachází na území Městského obvodu
Pardubice II, nýbrž na území Městského obvodu Pardubice I. Proto Vám nemohu odpovědět, zda
mají či nemají povolené akce a produkce po 22. hodině. Co se týká koupaliště na Cihelně, rada
městského obvodu Pardubice II povolila hudební produkce po 22. hodině v době konání XXIV.
ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 2013 ve dnech 13.7.2013(sobota),
20.7.2013 (sobota) a 26.7.2013 (pátek) v areálu koupaliště na Cihelně. Tuto hudební produkci
povolila do 1:00 hodiny s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na obytné části
města. V případě, že dochází k rušení nočního klidu, je třeba volat městskou policii, či Policii ČR,
která na místě sepíše záznam a případný přestupek předá k řešení na náš úřad.

ad: veřejné osvětlení neděle 16.6.
Ivana | 17. 06. 2013 (11:40)
možná to bylo tím, že se v elektrárně vytvořilo moc elektriky a ta nejde skladovat, tak to pustí do
veřejného osvětlení.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 17. 06. 2013 (12:42)
Dobrý den, podle sdělení Služeb města Pardubic a.s., které pro město veřejné osvětlení
provozují, došlo v neděli 16. 6. 2013 ráno k poruše zařízení, které automaticky vypíná lampy.

veřejné osvětlení neděle 16.6.
sharka | 17. 06. 2013 (10:26)
dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit, proč v neděli svítilo veřejné osvětlení v Polabinách ve dne?
Jela jsem z Polabin do centra okolo nádraží a svítilo se v půldeváté ráno všude i v centru..... vždyť je
to škoda,takhle mrhat penězi.....



Oprava Hradecké
Tomáš K. | 06. 06. 2013 (11:42)
Dobrý den, zajímala by mě jedna věc. Před započetím poslední etapy opravy povrchu Hradecké ulice
byla na pravém konci Wonkova mostu směrem od arény vytvořena zvláštní stavba. Jednalo se o
asfaltový okruh, který byl posléze zakryt betonem a zakopán do země. Chci se tedy zeptat, o co se
jedná a jaký je účel této stavby. Díky.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 07. 06. 2013 (16:02)
Dobrý den, Vámi popisovaná podzemní stavba u Wonkova mostu nesouvisela s opravou
Hradecké ulice. Jednalo se o opravu horkovodního kanálu.

oprava parkovací plochy, po 2
Lukáš | 21. 05. 2013 (20:30)
Dobrý den. Poznámka k Vaší odpovědi z 12. 4. 2013. Nevím, zda už proběhla oprava na uvedených
místech (parkovací plochy a komunikace kolem tzv. 18 ptrk.) na základě objednávky oprav, jak píšete.
Proč "prudím", protože jsem zaznamenal provedenou opravu pouze jednoho výmolu (zalití asfaltem,
výmol při vjezdu do druhé části parkoviště) a to je vše. To, že cca 5 m od tohoto výmolu je výmol další
(do očí bijící), tak toho si dělníci jistě né naschvál nevšimli + další a další a další díry. Pokud se jedná
o šlendrián "dělníků" a firmy, která spoléhá na to, že nebude provedena kontrola odvedené práce a

spoléhá na to, že MÚ je dojná kráva, tak.......Pokud se ještě nejednalo o opravy dle objednávky MÚ,
tak můj příspěvek do diskuse berte jako bezpředmětný. Děkuji.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 24. 05. 2013 (07:59)
Máte pravdu Lukáši, zatím je u věžáku opraven jen první výtluk, další budou následovat. Důvod
přerušení prací nám momentálně není znám, nicméně dílo dosud není předáno a ještě neuplynul
termín dokončení dle objednávky. Dohlédneme na to.

ostříhání keřů po stranách na Bělehradské
sharka | 21. 05. 2013 (06:55)
dobrý den, nyní velice frekventovaná ulice Bělehradská má opět po stranách přerostlé keře, opět s
vyššího vozu,jako je Berlingo není vidět při výjezdu z bočních ulic od bytovek.....prosím, když už byl
aposekána tráva, mohl by ještě někdo z TS ostříhat ty keře?????
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 21. 05. 2013 (08:04)
Dobrý den Sharko, živé ploty podél Bělehradské jsou nyní v plném květu a budou samozřejmě
jako každý rok ostříhány, ale až po odkvětu.

Úprava okolí hřiště u Šedivce
Jana | 22. 04. 2013 (11:03)
Dobrý den, chtěla bych požádat o dotažení zakázky, která probíhala s výstavbou hřiště, osazení
osvětlení, vybudování chodníků...konkrétně: podél obrubníků, především po budovaném rozvodu pro
pouliční osvětlení jsou vyjeté žlaby, vyzbírat kameny, beton, který zůstal na "trávnících" a provést
dokončení úprav terénu -srovnat hrby..., dosázet trávu.... Děkuji.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 25. 04. 2013 (13:28)
Dobrý den, nedokončené terénní a sadové úpravy v okolí hřiště a chodníku u Šedivce vedeme v
patrnosti. Dodavatel přislíbil dokončení do příštího týdne.

oprava parkovací plochy
Lukáš | 11. 04. 2013 (12:50)
Dobrý den, tímto bych chtěl požádat o opravu parkovacích ploch - příjezdních komunikací, aspoň
zaplátovat ty největší díry -plochy za tzv. 18 patrákem. Dále prosím předejte vzkaz MP, aby čas od
času (stačí ráno mezi 5-7,večer po 19......) na toto parkoviště zajeli a zkontrolovali dodržování
neparkování na "žlutých čárách", především na místě určeného pro IZS. Díky.
o



Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 12. 04. 2013 (11:13)
Děkujeme za podnět, v současné době právě dokumentujeme závady na komunikacích a
připravujeme objednávky oprav. Prostor pod věžákem do nich zahrneme. Záležitost nesprávného
parkování jsme předali Městské policii.

sharka | 12. 03. 2013 (11:43)
Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: plné kontejnery na tříděný odpad [21.11.2012 14:00] Sharko,
myslíte si správně, že kontejnery na tříděný odpad jsou určeny pro občany a nikoliv pro podnikatele.
Podle městské vyhlášky musí být volně přístupné a nelze tedy vyloučit jejich zneužívání. Je to
podobné jako v Praze dle Vámi přiloženého článku... Pokud někoho nechytíme "při činu", můžeme
jedině zkontrolovat, jak mají okolní podnikatelské subjekty zajištěnou likvidaci odpadu. -- dobrý den
pane Řezanino, tak zkuste kontrolu Maboo kavárny, herny a Šimkovy půjčovny... hospoda tam moc
odpadu nehází.... ale podle krabic od džusů a lahví, lze podle nabídky snadno určit,kdo to tam

sype...že by někdo z obyvatel najednou vyhazoval větší množství lahví od Friska, tomu nelze věřit a v
tolika druzích.... a to nemluvím o inteligentech,co tam nacpou starou rozebranou kuch.linku nebo šatní
skříň z předsíně..když maj kousek - v Lonkovce,sběrnej dvůr.


sharka | 12. 03. 2013 (11:34)
dobrý den paní Schafferová, ta borovice stínila nejen slunci,které nám bude od jara do podzima "prát"
do oken, ale clonila i výhledu na Pergolu,což bylo jejím kladem...vysadit novou-menšího vzrůstu,by
bylo vhodné...ne že ne...



Jana | 05. 03. 2013 (15:16)
Toto je část odpověďi pana Řezaniny k dětskému hřišti u Šedivce" - "Pokud jde o vynesený písek na
komunikace, díky upravenému výškovému řešení by ho mělo být výrazně méně než v minulosti,
přesto bude úkolem našeho Střediska úklidových prací jeho pravidelné zametání"...asi tak, ještě není
sezóna hraní si na dětském hřišti a na komunikaci je již písku více než v minulosti, a to jak píšete ještě
není písek doplněn, to je fakt. To, že se bude písek uklízet z komunikace pravidelně (neberu, že byl
občas sníh) a pravidlem, jak už v diskuzi bylo napsáno bude 1x za rok, tak to potom jo, ale písek z
komunikace ještě nikdo neuklidil, to je fakt. A to, že zrovna včera si tam "vymlela na kole ústa" nějaká
paní co odbočovala ke vchodu domu, tak to je taky fakt. Prosím zametejte, zametejte, zametejte, a
nechť zametájí ti, kteří vymýšleli koncepci hřiště do této lokality. Dííííky.
o

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II | 06. 03. 2013 (09:50)
Dobrý den Jano, patrně jsme každý psali trochu o něčem jiném. Vy zřejmě nemáte na mysli
hlavní průběžný chodník, který dříve býval pod vrtstvou písku a dnes je zcela čistý a zametený,
jak se lze přesvědčit. Možná máte na mysli chodníky přilehlé k panelovým domům, které vypadají
o něco hůř a zřejmě máte pravdu, že ty zatím zameteny nebyly. Momentálně těžko říct, zda je
písek vynesen ze hřiště, nebo zbyl ještě po stavbě, nebo jsou to pozůstatky zimní údržby jako na
mnoha jiných místech, kde v blízkosti ani žádné hřiště není. Každopádně tento týden bude ještě
probíhat avizované doplnění písku a pak bude okolí hřiště zameteno ze všech stran.



jiri | 01. 03. 2013 (13:38)
Dobrý den, chtěl bych po starostovi Srbkovi v této rubrice písemné veřejné vysvětlení co ho vedlo k
tomu že hlasoval spolu s jinými "politiky" pro zničení hřiště na Karlovině, na jehož místě nyní bude stát
věžák, protože jich v Pardubicích máme málo, stejně tak i obchodních domů.
http://pardubice.idnes.cz/politici-odsouhlasili-konec-hriste-d6v-/pardubicezpravy.aspx?c=A130206_1886049_pardubice-zpravy_mt



sharka | 19. 02. 2013 (06:56)
dobrý den, zajímalo by mne, z jakého důvodu byla skácena borovice mezi "Pergolou a věžákem
Bělehradská 273"... a zda tam na jaře bude místo ní vysazen jiný strom. Děkuji za odpověď.
o

Jitka Schafferová - ÚMO Pardubice II | 20. 02. 2013 (15:19)
Dobrý den, borovice za "Pergolou" byla skácena z důvodu špatného zdravotního stavu. Její
koruna byla zčásti suchá, zbytek výrazně proschlý (fotodokumentace je na OŽPD k dispozici). V
daném místě se nachází skupina již vzrostlých vzájemně zapojených jehličnanů a o dosadbě
nového stromku tedy zatím neuvažujeme.

Jirka: psí exkrementy
[13.02.2013 11:13]
Dobrý den, rád bych navrhnul pokus o řešení situace, která asi trápí kdekoho v tomto městě i v této zemi. Je
zjevné, že městká policie asi výrazně nezlepší stav našich chodníků, které jsou často plné psích výkalů (ostatně,
jen hlupák se nechá chytit). Napadlo mě, zda by bylo možné využít institutu tzv. strážce přírody. Pokud by totiž
někdo takový jmenovaný kr. úřadem v součinnosti s městem začal působit a předpokládám, že na základě
zákona o ochraně přírody rozdával pokuty, legitimoval občany a případně volal policii, bude mít asi daleko větší
úspěšnost než policie. Pokud mu formou odměny úřad dá např. polovinu vybraných peněz z pokut, tak bude mít i
patřičnou motivaci. Na rozdíl od policie nebude vidět "na sto honů". Náklady na něj by spočívali pouze ve
vybavení nějakého záznamového zařízení a proškolení. Předpokládám, že znečišťování výkaly je z hlediska
zákona o ochraně přírody chápáno stejně jako odhazování plechovek atd. Možná je to trochu divoká úvaha, ale
za zamyšlení stojí.
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/21E09A9FA9779B58C12570DE00254DCD/$file/Kdo_je_strazcem%202.pdf

Jiri: Vysvětlení
[11.02.2013 09:06]
Dobrý den, chtěl bych po starostovi Srbkovi v této rubrice písemné veřejné vysvětlení co ho vedlo k tomu že
hlasoval spolu s jinými "politiky" pro zničení hřiště na Karlovině, na jehož místě nyní bude stát věžák, protože jich
v Pardubicích máme málo, stejně tak i obchodních domů. http://pardubice.idnes.cz/politici-odsouhlasili-konechriste-d6v-/pardubice-zpravy.aspx?c=A130206_1886049_pardubice-zpravy_mt

nespokojený: Písek na komunikaci
[01.02.2013 10:52]
Hm.To níže jsou uvedena Vaše slova.Pokud bude pravidelným zametáním pravidlo jednou za rok, pak je to
OK.Již v současnosti je písku na komunikaci výrazně více, a to ještě nezačala sezona pro děti. Pokud jde o
vynesený písek na komunikace, díky upravenému výškovému řešení by ho mělo být výrazně méně než v
minulosti, přesto bude úkolem našeho Střediska úklidových prací jeho pravidelné zametání.

Andrea: petardy
[08.01.2013 08:55]
Pane Řezanino, moc Vám děkuji!!

Monika: Dětské hřiště u Šedivce
[06.01.2013 12:51]
O subjektivnosti pohledu na líbivost hřiště určitě je jiná každého z nás, ale můj subjektivní názor na hřiště jako
celku, kdy tvrdíte, že toto hřiště bylo projektováno po konzultacích s rodiči, odborníky... před výstavbou určitě
nebylo. Tak například, můj 5 letý syn na talířové houpačce ani nedosáhne nohama na zem, aby se odrazil, to je
spíše nastaveno na dospělé. To, že v letních měsících bylo hřiště obklopeno rodiči, tak určitě chybí ještě lavičky a
odpadkové koše, a to, že obrubníkové ohrazení hřiště není pískoviště, když je tam a bude ještě více písku je

prostě pískoviště-tedy dopadová plocha a uvídíte, že písku na chodnících bude ještě více jak v
minulosti...atd...atd.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Dětské hřiště u Šedivce
[03.01.2013 13:30]
Děkujeme za názor Jano, ale domníváme se, že Vaše kritické připomínky většinou nejsou odůvodněné. Že se v
případě Šedivce jedná o hojně využívané hřiště jsme si byli vědomi, a proto jsme jeho novému vybavení věnovali
velkou pozornost a konzultovali jsme ho jak s odborníky tak se zástupci rodičů a veřejnosti. Rozsah i druh herních
prvků jsme se snažili přibližně zachovat, jako tomu bylo na původním hřišti, které již dožilo. Nevím, z čeho
usuzujete, že řemeslné zpracování je ve srovnání s hřištěm Potůčka/Šípka o několik tříd níže. Naše dlouhodobé
zkušenosti naopak potvrzují, že kvalita, trvanlivost a bezpečnost u Šedivce použitých herních prvků je velmi dobrá
např. právě ve srovnání s dřevěnými prvky, které jsou použity v Trnové. Lze pochopit, že se někomu přírodní
dřevěné herní prvky více líbí, ale to je čistě subjektivní záležitost. Pokud jde o vynesený písek na komunikace,
díky upravenému výškovému řešení by ho mělo být výrazně méně než v minulosti, přesto bude úkolem našeho
Střediska úklidových prací jeho pravidelné zametání. Na závěr dodáváme, že betonové obrubníky neohrazují
„pískoviště“, nýbrž dopadovou plochu herních prvků. Dřevěné pískoviště bude na hřiště teprve instalováno, až
bude doplněna vrstva písku do dopadové plochy, která přes zimu slehla.

Jana: Dětské hřiště u Šedivce
[03.01.2013 12:39]
Ano, bylo už potřeba "postavit/opravit" nové dětské hřiště u Šedivce. Toto DH je/bylo nejvyužívanějším DH nejen
na Polabinách. Nyní po dokončení stavby je vidět, toto nové DH naprojektoval někdo, kdo neměl ani šajnu o faktu
využívání tohoto DH...tím chci jenom říci, že např. dětské hřiště mezi ulicemi J. Potůčka a K. Šípka je, co do
svého rozsahu, velikosti, řemeslného zpracování o několik tříd výše, ale je využíváno minimálně, opět projektant
měl "kvalitní informace". Ještě bych chtěla poprosit o každodenní zametání písku z komunikací kolem DH, aby
dítě na kole nepřišlo k úrazu. No, a na závěr vám jako provozovateli DH přeji, aby se žádné dítě nezranilo o
betonová ohrazení pískovišť, ale jak se říká "lepší něco nežli nic". Děkuji.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: petardy
[03.01.2013 08:32]
Andreo, podle Vašeho upřesnění se nám prostřednictvím domovní samosprávy podařilo zjistit, o koho se jedná.
Podle našich informací byl dotyčný na nevhodnost svého chování upozorněn a snad je v současné době zatím
klid. Pokud by se situace opět zhoršila, můžete u nás podat oznámení o přestupku.

Andrea: petardy
[02.01.2013 13:20]
Ohrazenická 170

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: petardy

[31.12.2012 07:50]
Můžete ještě upřesnit dům, z něhož ten pán hází petardy? Ohrazenická ulice je dost široký pojem. Nejlépe číslo
popisné.

Andrea: petardy
[27.12.2012 07:57]
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu, jak se bránit proti zřejmě psychicky labilnímu spoluobčanovi, kterého
velká zábava je házení petard z okna mezi paneláky, konkrétně v Ohrazenické ulici. To, že je hází v průběhu dne,
už jsme si zvykli, ale že je hází v jednu v noci nebo v šest hodin ráno, mi už přijde přes čáru. Nehledě na to, že
tím dost stresuje psy, kteří jsou na jakýkoliv výbuch hodně citlivý. Zřejmě mi poradíte, ať zavolám městskou
policii, ale nevím, jak se ten člověk jmenuje, vím jenom, že bydlí naproti v paneláku v nejvyšší patře. Pokud by to
byla jednorázová klukovina neřeknu vůbec nic, ale jedná se o staršího muže a petrdy hází denně v řádu desítek a
to už vážně obtěžuje.

MVDr. Petr Biskup: Zajímavá diskuze
[09.12.2012 09:35]
Jako otec a veterinář musím podpořit oba příspěvky zde. Opravdu kontakt se zvířátkem má na dětskou duši
hluboký výchovný vliv. Neznám níže popisovaná zařízení. Jistě ale jako veterinář mohu odpovědně říci, že ZOO
park lze vybudovat prakticky za minimální náklady. Vhodných lokalit mají Polabiny stále dost. Lidé dnes navíc
nabízí zvířata prakticky všeho druhu levně, či i zadarmo. O to snadněji lze pak otevřít a i udržovat ZOO koutek,
například ve spolupráci se ZŠ či SŠ. Co se týká aguaparku, tam jsem k finančním nákladům skeptický, ale bylo
by to pěkné založit v Pardubicích tradici ZOO koutků, přimlouvám se.

Jiřina Nová: Naprostý souhlas
[09.12.2012 09:25]
Chtěla bych podpořit nápad pana Vrány. Děti se dnes se zvířátky prakticky nesetkávají, jenom na počítačové
obrazovce. My jsme si také svépomocí vybudovali nedaleko Pardubic malou Zoo defakto. Děti mohou vidět lišku,
vrány, 2 daňky, 3 antilopy a dokonce i 2 vydry, to vše nákladem necelých 50 000 Kč a roční investicí na krmení i
pojištění cca 30 000 kč. Sama bych přispěla na skutečné dětské hřiště, ale skutečně bez těch zvířátek to pane
Řezanina asi nepůjde. Děti si to zaslouží a víte co, zkuste si pohladit atrakci? Že to nejde. Nebo nakrmit
pískoviště? Tak vidíte, měli bychom se vracet nejen ve školách ale i občansky k pěknému vztahu ke zvířátkům.
Dovolte ještě malou poznámku. Jako učitelka jsem nedávno četla slohovou práci prvňáčka a napsal "Když nám
rybičky umřou, koupíme si nové". Děti opravdu ztrácí vztah k přírodě. Nebo alespoň přebudovat psí útulky na
ZOO koutky... Držím palečky

Karel Vrána: Pro pana Řezaninu
[09.12.2012 08:55]
Pane inženýře Řezanino děkuji za Vaši odpověď k mému nápadu dětského hřiště. Šediviny je sice dobrá lokalita,
ale proč bez těch zvířátek? U nás (lokalita chata nad Metují) jsme svépomocí vybudovali za směšný peníz,
dovoluji si upozornit nejen dětské hřiště, ale skutečně se podařilo sponzorsky zajistit akvárium s 2 delfíny, 3
lachtani, skluzavkou a rádi Vás pozveme pro inspiraci. Vedle navíc je vodní nádrž, takže si návštěvníci za malý
poplatek mohou chytit kapři, štiky i candáti. Velice! si také já Vaší práce vážím, obecně i tato diskuze svědčí o

ojedinělém přístupu radnice, kde pečlivě odpovídáte na občanské náměty, ale těm zvířátkům bych se nebránil.
Rád do začátku pomohu plánkem na levný augapark i se zvířátky !!! který jsme s hrstkou nadšenců vymysleli.

čtenář: Pro pana Řezaninu
[05.12.2012 16:30]
Dobrý den, co třeba jeden ze zelených, dle mě moc nevyužitých travnatých prostorů před Kavárnou Pasáž? Nebo
na zeleném trávníku směrem k Arše vedle nyní zbudovaného nového dětského hřiště v vedle Šedivce?

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: agility
[05.12.2012 15:26]
Dobrý den, díky za velmi zajímavý námět, určitě o tom budeme přemýšlet. Máte tip, kde by takové psí hřiště
mohlo být?

čtenář: agility
[05.12.2012 13:23]
Dobrý den, když jsou po Polabinách sroko za každým rohem hřiště pro děti, na kterých sice tak obrovské
množství dětí vidět není, na některých jsou to spíš výrostci pijící alkohol, kouřící trávu nedejbože kouřící v lepším
případě cigarety, nestálo by za to, uvažovat i o malém hřišťátku pro psy s pár překážkama na agility?

paper: na téma Městská policie
[29.11.2012 18:47]
Děkuji Vám za odpověď. Konstatuji, že 156 funguje, to že v 8 (9) mají na starosti v celku velké území je
neomlouvá a 100% i v tomto počtu se dá zplánovat pravidelná/nepravidelná pěší hlídková služba v různých
dnech, časech a lokalitách. Kdyby občas nějakého vandala....postihli, tak se to vrychle dostane mezi ostatní...Vím
vy jako MÚ MP neřídíte, tak na vedení MP aspoň tlačte z moci úřední. Děkuji.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: na téma Městská policie
[29.11.2012 14:38]
Na téma činnosti Městské policie se nám obtížně diskutuje - městský obvod Městskou policii nefinancuje,
neorganizuje její práci ani jí nevelí. Připomínky z této diskuse vnímáme a upozorňujeme na ně představitele MP,
v konkrétních případech zadáváme tzv. prioritní úkoly, ale víc v kompetenci nemáme. Takže v případě potřeby
volejte 156 a když nebudete spokojeni, nezbývá než kontaktovat přímo vedení Městské policie. Nechceme
Městskou policii obhajovat, ale upozorňujeme, že pro „policejní“ obvod č. 2 je sice vyčleněno 8 strážníků, ale aby
pokryli 24 hodinovou službu, nikdy všichni současně neslouží. Když vezmeme v potaz, že do obvodu č. 2 spadá
celé území Pardubic II a VII, tj. kromě Polabin, Cihelny, Stavařova, Labských koutů a Fáblovky také Rosice,
Trnová, Semtín, Doubravice či Ohrazenice, je jasné, že nelze očekávat nepřetržitou přítomnost strážníků na
všech problematických místech.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: ledová plocha
[29.11.2012 14:34]
Děkujeme za námět Martine, zvážíme to. Ale spíš bychom uvítali, kdyby moc dní s teplotami hluboko pod bodem
mrazu nebylo. Nicméně obyvatelé Polabin mají v takových dnech k dispozici alespoň zamrzlý Bajkal.

paper: plné kontejnery na tříděný odpad .....
[26.11.2012 08:35]
POKUD NĚKOHO NECHYTÍME "PŘI ČINU", ano, je to tak, jak odpovídáte. Také je pravda, že v diskuzi je mnoho
dotazů k činnosti MP, a jsou nezdopovězené nebo bez reakce. Faktem je, že dlohodobě se nepodařilo dostat MP
do ulic, do přímého kantaktu s vandaly...a když už je to o kontejnérech, tak s těmi co z nich vyhazuji odpadky (při
přehrabování se).PROSTĚ MPolicisté MUSÍ CHODIT, JEZDIT NA KOLECH, VE DNE, V NOCI A DĚLAT
REPRESI!!!Ono z auta toho moc nenadělají. PS. Bydlím na Polabinách (i Cihelně) cca 20 let a MP pěšky jsem
viděl 1x!!!

Martin: makulamartin@email.cz
[25.11.2012 16:38]
Dobrý den mám dotaz jestli by jste nechtěly udělat ledovou plochu pro veřejnost po vzoru Vsetína viz
http://www.youtube.com/watch?v=2wlA3y61f0o

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: skruž
[24.11.2012 10:16]
Betonová skruž zmizí v rámci nyní prováděných úprav okolí hřiště u Šedivce. Pokud jde o řešení terasy na
objektu služeb, budova není v majetku města.

Kolář: skruž
[23.11.2012 18:31]
Dobrý den, nešla by už konečně odstranit betonová skruž, která je fakt příšerná,hnusná, sice kreje jakýsi kohout
(v minulosti při úpravě inž.sítí to prostě fa. odflákla,podobně jako podložení terasy na ZUŠ, také skruží z betonu,
toto řešení je každému jedno). Ten hnus je na levé straně nového chodníku od Šedivce směrem k ZUŠ. Děkuji.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: plné kontejnery na tříděný odpad
[21.11.2012 14:00]

Sharko, myslíte si správně, že kontejnery na tříděný odpad jsou určeny pro občany a nikoliv pro podnikatele.
Podle městské vyhlášky musí být volně přístupné a nelze tedy vyloučit jejich zneužívání. Je to podobné jako v
Praze dle Vámi přiloženého článku... Pokud někoho nechytíme "při činu", můžeme jedině zkontrolovat, jak mají
okolní podnikatelské subjekty zajištěnou likvidaci odpadu.

sharka: plné kontejnery na tříděný odpad...
[21.11.2012 10:56]
Zdravím, v Tomanově ulici - Pergola, jsou pořád přeplněné lahvemi a krabicemi z obchodů a občerstvení kolem,
což mi sice vadí, ale když už jsou plné, proč to házej okolo? PS: krabice z kartonu jsou rozložit A ZABEROU TAK
MÉNĚ MÍSTA..ALE TO JE MOC PRÁCE, ŽE??? Myselal jsem,že jsou to kontejnery por obyčejné lidi,ne pro
podnikatele.. asi jako tady: http://praha.idnes.cz/trideni-odpadu-v-praze-0bc-/prahazpravy.aspx?c=A121120_1856080_praha-zpravy_ab

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: pro pány Vránu a Morávka
[07.11.2012 12:42]
Teď právě probíhá rekonstrukce dětského hřiště v Lonkově ulici (u Šedivce). Budou tam zbrusu nové herní prvky,
věříme, že děti budou spokojené, i když tam žádná zvířátka ani vodní radovánky nebudou.

Jacek Morávek: pro pana Vránu
[06.11.2012 15:08]
To není špatný nápad, pane Vráno. Jen se bojím, aby nějaký ťuňťa neumístil vedle sebe ledního medvěda a
tučňáka - to by mohlo způsobit nenapravitelné škody v hlavách našich dětí.

Karel Vrána: Dětské hříště
[05.11.2012 17:05]
CHtěl bych se pana Řezaniny zeptat, jestli nebudete dělat dětské hřiště. Delfíni, tučňáci, šlo by to propojit i se
ZOO a děti by měly radost. A když už byste dělali to hřiště (je to věřím dobrý nápad), tak i aquacentrum Polabiny,
tobogány, výřivky... Rád přijdu na brigádu

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: pro Luboše Dařbujana
[11.10.2012 07:24]
Dobrý den, tato cesta je už na území městského obvodu Pardubice VII, tak se, prosím, obraťte se svým
podnětem tam. Informaci předáme.

Luboš Dařbujan: Nebylo vidět na krok
[10.10.2012 19:26]
Dobrý den! Dnes jsem po dlouhé době šel zkratkou od Globusu do Trnové. Je to ulice beze jména kolem ulice
Jožky Jabůrkové s vyustěním na hlavní - Jiřího Potůčka.Prvních 50 metrů cesty vede lesíkem, kde po sedmé
hodině není opravdu vidět na krok. Šel jsem jen s tím, že v dálce byla vidět osvětlená ulice.Jsem opravdu rád, že
jsem těch 50 metrů došel v pořádku. Nedala by se tam dát alespoň jedna lampa? Děkuji za odpověď.

bogdana: polabinskiá pouť
[29.09.2012 21:22]
Chci se vyjádřit k polabinské pouti. Každý rok jsou zváni známí umělci jako Petra Janů, Jana Kratochvílová a
cimbálovka z Moravy a jiní,co nás to stojí peněz, jako by zde nebyly šikovní umělci, kteří by si rádi zahráli a
zazpívali! Jediný trávník na čtyřce je pošlapaný a zaneřáděný,hrůza!Dost je místa před školou na betoně.Ten
kravál přestal ve 21 hodin dělobuchy, to vám připadá normální na pouti? Za ty peníze zbudujte něco pro lidi co
má trvalou hodnotu, lavičky kolem Labe, trávníky, keře, stromy. Proč tady není například cukrárna s
kavárnou???? Dost už kraválu, chceme klid a pohodu!!!!!!!!!

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: stavba v ulici Odborářů
[25.09.2012 07:34]
Dobrý den, jedná se o soukromou investici a podrobnosti o termínech neznáme. Můžeme však citovat termín
dokončení dle stavebního povolení a tím je 30. 6. 2013.

odborář: stavba
[24.09.2012 21:21]
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak dlouho ještě bude "zkrášlovat" okolí nedokončená stavba mezi ulící
Gagarinova a Odborářů, za pasáží (domečky). Fakt nechápů, že v takovém to místě někdo stavbu vůbec povolil.
Děkuji.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: stříhání keřů - ul. Mladých
[21.09.2012 09:07]
Vážená paní Římková, keře u domu jsou ostříhány - doufáme, že ke spokojenosti. Obecně ovšem doporučujeme
v případě takto konkrétních požadavků obrátit se přímo na nás (v případě veřejné zeleně na ing. Schafferovou)
telefonicky, mailem nebo osobně, aby bylo možné se dohodnout na rozsahu úprav.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: seč trávníků
[21.09.2012 09:04]

Děkujeme za připomínku pane Koláři, na odstranění popsaných nedostatků (které patří do bloku Polabiny 3+5)
samozřejmě dohlédneme. Nicméně seč zatím není dokončena, tedy ani převzata, natož pak zaplacena a kontrolu
samozřejmě provádíme při každé přejímce. Pouze dodávám, že Vámi uvedená částka je celková za 2 roky, tj. za
10 sečí.

Kolář: seč trávníků
[20.09.2012 22:37]
Seč trávníků na blok Polabiny 2 Služby města Pardubic a.s. (cena 707 520,- Kč). Když už to musíme platit, tak by
bylo dobré zadavatelem (MÚ) zkontrolovat kvalitu odvedené práce, a tak jak ji odvedli v tomto týdnu např. kolem
bloku ulice Lonkova, kolem Šedivce, tak bych jim zaplatil jen půlku stejně jak posekali!!!

Římková: stříhání keře
[12.09.2012 08:21]
Dobrý den,prosím o ostříhání keře před domem Mladývh 181 Polabiny.Větve zasahují do oken v 1n.p.děkují
Římková

Jitka Schafferová: stříhání keřů
[11.09.2012 10:09]
Dobrý den, keře podél Bělehradské ulice budou jako každý rok stříhané naposledy v průběhu září - letošní termín
třetího řezu je stanoven do 25. 9. 2012

wt: .
[10.09.2012 19:41]
Dobrý den, odpovědi na otázky ohledně (ne)fungování MP se už asi nedočkáme. Tak zkusím položit jednoduší
otázku: plánuje se rekonstrukce silnice mezi kruhovým objezdem u Josefa a zdymadlem? Přece jen tu jezdí
mnoho cyklistů a kostky nejsou pro kola ten nejvhodnější povrch.

sharka: stříhání keřů
[09.09.2012 18:17]
a opět můj standardní dotaz - zase není vidět z aut na vozovku-Bělehradská, kdy budou keře opět ostříhány?

sharka: hluk v nočních hodinách
[09.09.2012 18:14]

dále by mne zajímalo,kdy uděláte něco se zpěvem cizinců,jdoucích odněkud z restauračních zařízení..ono se to
fakt nedá 4x v týdnu nad ránem nebo ve 3 ráno poslouchat...my chodíme do práce a chceme se vyspat!!! Že o
tom Policie z Polabin neví? Tak to snad je hluchá nebo do těch Polabin ani nevystrčí nos.....

sharka: spalovna a továrna
[09.09.2012 18:11]
Objevují se články v novinách,ž ese chystá další kolo boje za spalovnu -od firmy AVE...myslím, ž enás se to týká
také..rozhodně například tím, ž ev okolí klesnou ceny bytů. zajímalo by mne tedy,co dělá M2Ú Polabiny II. pro to,
aby tu spalovna nebyla!!! A jak to je se stavěním jakési fabriky u Starého Hradiště-na automobilové díly????

sharka: Nitrozní plyny...
[09.09.2012 18:09]
souhlasím s tím, že dřív byl vidět oranžový kouř než se ozvalo nějaké hlášení z městského rozhlasu z amplionů,
souhlasím s tím, ž einformace o krávovinách,jako je připitomnělé inlajn bruslení,se dozvídáme každou chvíli,ale o
chemickém poplachu jsme se teda moc nedozvěděli....my například až z televize!

sharka: k holubům
[09.09.2012 18:07]
Navrhuji použít metodu,kterou využívá město Utrecht v Holandsku. Okolo břehů řeky mají postavené
holubníky,kteríé jsou pravidelně čištěny Technickými službami města a je do nich doplováno krmivo,ve kterém
jsou přimíchávány porstředky na kontrolované množení,proti parazitům atd..holubi se stáhli do okolí těchto
holubníků a do městaprakticky nelítají...rozhodně by to byly smysluplně vynaložené porstředky z kasy M2Ú
Polabiny II než jsou peníze na Promenádní koncerty,které zajímají pouze hrstlu spoluovčanů,al eti pane Skrbku,ti
Vás opravdu volit nebudou,ti volí třešničkáře!!!!

paper: už nechci z daní platit MP Pardubice
[06.09.2012 10:40]
Hezký den přeji. Je mi jasné, že MP pod váš/náš úřad nespadá, ale MO PU II pod město PU určitě ano,tzn., že
MP je v našem obvodě více než nečinná, a nečinní jste i vy na našem MU, už jen to, že nereagujete na dotazy
občanů k činnosti MP...Myslím si, že by měla být založena MP, která by kontrolovala MP, a to vše i z našich daní.
která v našem obvodě dělá málo, spíš nic, ale ani z úřadu PU II Andrea: hluk v Polabinách paper: MP wt: MP
Nespokojený: snad zrušit MP Libor: kama99@post.cz Andrea polabiňačka: MP Jitka: Zbytečně se rozčilujeme
P.Horáček: MP, nepořádek, parkování Roman z Polabin 2: Parkování, nepořádek, MP Jitka: Pro Luboše
10.5.2012- Parkování

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: holubi
[06.09.2012 07:57]

Dobrý den, citujeme ze stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic, do jehož kompetence
odchyt holubů spadá: "Město Pardubice nemá stanovenou zákonnou povinnost k odchytu zdivočelých městských
holubů (holub skalní) na teritoriu města. Jde o činnost, kde vynaložené finanční prostředky z rozpočtu města mají
za účel udržet populaci zdivočelých městských holubů na hranici „únosnosti“ a tím zabezpečovat čistý vzhled
města, dalším je ochrana nemovitostí (zejména pak historických budov) ve vlastnictví města. Město Pardubice
neodpovídá za provedení odchytu holubů nebo prací spojených s jeho omezením výskytu v budovách v
soukromém vlastnictví. Rovněž rozsah prováděných prací (odchyt, umisťování sítí, bodců, likvidace holubího
trusu) je plně v režii vlastníka dané nemovitosti." Problematikou se na OŽP MmP zabývá pan Roman Slach, na
něhož se můžete obrátit pro bližší informace.

Josef: holubi
[04.09.2012 15:50]
Dobrý den, je zřejmé, že odchyt není dostatečný, protože holubů stále roste. Je tedy možné žádat město o
náhrady škod způsobených holubím trusem?

Pardubačka: Dotaz na starostu
[03.09.2012 20:43]
Dobrý den, pane starosto. V diskusi Pardubického deníku se objevil příspěvek pod názvem "Neschopná
primátorka a vedení radnice" ze dne 29.8.2012. V příspěvku je uvedeno následující: "To snad není pravda,
pamatuji si, když před několika měsíci primátorka (spíše kreatura na primátorku si hrající) dštila oheň a síru na
městské obvody společně s neumětelem Brendlem a tvrdila do novin, jak se na obvodech neumějí dělat
rozhodnutí na kácení stromů. Takže si to magistrát vzal sám do své režie - tam je to přece nejlepší a nejchytřejší
a ejhle - ono je to stejné a vlastně ještě horší, protože magistrát věděl, proč byla rozhodnutí z obvodu špatná,
takže se mohl poučit. Brendl už radši za sebe nechá mluvit Bílka - jenom rozhodnutí opravíme a dobrý, vždyť se
vlastně nic neděje. Akorát nedostane město dotaci a bude to muset zaplatit z peněz daňových poplatníků. A ty
Bílkovy kecy o tom, jak firma DIS Brno měla vše perfektně připravené a nebyl důvod k odstoupení od smlouvy už se těším na vysouzené penízky od této firmy - akorát, že na pohádky už nikdo nevěří, zejména na ty, které
jsou servírovány ovčanům z vedení města. Že zadání v pořádku nebylo, se nyní ukázalo. Asi se těžko dá stavět
na místech, kde není pravomocné rozhodnutí na kácení. A primátorka - ta se tváří, že se nic neděje, pochválíme
Synthesii - hodilo se k odvrácení pozornosti, kandidujeme do krajského zastupitelstva z 12 místa kandidátky za
SNK a lidovce - asi má chudinka nenažraná pořád málo - plat primátorky a další prebendy, např. z Elektrárny
Opatovice jí nestačí. Zaplatit bych jim to nechal, nezajistí-li dotace. A Pardubáci - Hlaváč a Brendl už nekandidují
do kraje za Pardubáky, ale za Východočechy - zase oblbování veřejnosti. Za co budou kandidovat do
parlamentních, senátních voleb a do evropského parlamentu - to je lepší nedomýšlet. Znamená to jediné spočítat jim to už teď u krajských voleb - kroužkovat odspodu a hlavně nevolit kreatury typu Fraňkové a Brendla za dva roky ve vedení města neudělali pro občany vůbec nic, na co sáhli, to podělali - za šedesátitisícové platy +
prebendy, o kterých se ovčanům ani nezdá - pardubická magistrátní cestovní kancelář apod." Z uvedeného
příspěvku je vidět, že pan Stanik je velice rozzloben na vedení města. A není sám, takovýchto hlasů v mém okolí
je spousta. Je pravdou, že pokud udělají chybu obvody, je jedno jaký, je z toho vždy velká aféra a okamžitě
rušíme obvody, zní hlasy z velké radnice, ale pokud udělají chybu tam, tak se vše opraví, vždyť se zase tak
nestalo, jsme jenom lidé a chybovat je přeci lidské. Chtěla bych se zeptat na Váš názor ke kauzám jako jsou
Tyršovy sady, tř. Míru a pod. Myslím si, že by to zajímalo spoustu lidí. Jinak jak všichni víme, vedení města
Pardubic opravdu za 2 roky nic neudělalo, až na pár pořádných průšvihů, řeknete mi, co se udělalo za toto období
na našem obvodu? Děkuji za odpověď. Hezký den.

Ing. Jitka Schafferová - ÚMO Pardubice II: přemnožení holubů
[31.08.2012 09:17]
Dobrý den, odchyt holubů za účelem snížení jejich populace se v Pardubicích provádí pravidelně již několik let v
zimním období. Centrálně pro celé Pardubice tyto práce zajišťuje odbor životního prostředí Magistrátu města

Pardubic. Odchyt musí provádět odborná firma v souladu s platnou legislativou. V Polabinách bývá odchytová
klec umístěna v Bělehradské ulici na střeše malobytů (čp. 513).

Andrea: hluk v Polabinách
[30.08.2012 07:05]
K tomuto tématu mám zajímavou historku, v červenci jsme měli v Ohrazenické ulici návštěvu ze zahraničí na pár
dní. Bohužel návštěva od nás skoro utíkala, protože se ani jednu noc pořádně nevyspali, pokaždé je vzbudil hluk
z ulice - křik, zpěv, hlasitá hudba atd. Nedokázali to pochopit, co to má znamenat a my jsme jim nedokázali
vysvětlit, že toto je bohužel normální, když na každém rohu v hustě obydleném sídlišti jsou nonstopy a jiné
pochybné bary.

Migrant: Opouštím město
[27.08.2012 15:19]
Po chemické havárii v Semtíně jsem se rozhodl odstěhovat z města a na konci září tak i učiním. Sirény, které
mají varovat obyvatele před nebezpečím a testují se každou první středu v měsíci, nějak zaspaly. Městský
rozhlas??? Jenom hlásná trouba nesmyslných kulturních akcí!!! Mimo to, že v některých částech města nebyl ani
slyšet, nedokázal ani sdělit občanům pravdu, že plyny jsou ve skutečnosti jedovaté a že by měli být opatrnější.
Navíc, že se něco děje, jsme se dozvěděli až se 40ti minutovým zpožděním, kdy to již více utajit nešlo. Takže to
byla pro mne poslední kapka a po dlouhých letech se stěhuji z města pryč, sbohem Pardubice! Nebo snad
Cenzurice??? Každý den tu slyšíme něco o tom, že se Pardubice obují do bruslí nebo, že někde budou jezdit
cyklisté víc než obvykle, ale o úniku jedovatých plynů se nikomu nic moc sdělovat nechtělo... Arrivederci!

Alena: Dětská hřiště+přemnožení holubů
[18.08.2012 14:21]
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda a kdy se bude něco dělat s přemnožením holubů v Polabinách? Nejhorší je
to zřejmě v Pobinách 2 a 3, ale už se jejich počet zvyšuje i na polabinské čtyřce. Na dětská hřiště se pak
vzhledem k tomu co přenáší za nemoci nedá s malými dětmi téměř jít, nemluvě o tom, že se nedá sednout v okolí
hřiště ani na lavičku. Spoustě lidí si pak dělají i hnízda na balkonech apod. Děkuji za odpovězení dotazu.

paper: MP
[14.08.2012 15:38]
Musím víííííce než souhlasit k činnosti MP a její řízení.......

wt: MP
[11.08.2012 10:55]
Dobrý den, také jsem nespokojen s fungováním MP. V květnu mi zde pan Řezanina sliboval, že dá pokyn MP
ohledně dodržování parkování, viz. citace: "hodláme zaúkolovat Městskou policii, aby zvýšeným dohledem

pomohla držet v parkování na Cihelně v mezích pravidel." -> bohužel se na cihelně (a i na jiných místech obvodu
podle ostatních komentářů) nic neděje. u Bumbum na chodníku auta stojí dál, to samé na chodníku mezi
panelákem č. 115 a malým stavením určeném pro obchod. Dodržování pravidel na dětských hřištích, které jsou
většinou kus dál od silnice, MP asi těžko bude dodržovat, když není schopná pomalu ani vystoupit z auta a pak
se všichni diví, že zařízení dětských hřišt a lavičky nějak rychle "chátrají". To následně už ani nebudu říkat o
pejskařích, kteří si po svých miláčcích nedokáží ani uklidit a pozůstatky se válejí neustále všude možně. Osobně
by mě dost zajímalo vyjádření pana Řezaniny (nebo někoho povolaného z našeho obvodu) k daným problémům
a co pro vyřešení situace hodlá dělat (a ne jen pouhé sliby jako doteď) a také by nebylo od věci znát názor a
vyjádření k daným problémům od strážníků MP (nejlépe přímo ředitele MP) a ne jen výčet nic neříkajících
statistik.

Nespokojený: snad zrušit MP
[09.08.2012 19:30]
Jen poznámku,koukněte kolik je tu příspěvků k činnosti městské policie, no a zástupce obvodního úřadu ani
nereaguje, radši zvýší daně, aby MP měla na benzín a město mělo na odstraňování nepořádku, škod......když by
se to dalo řešit represí.....

Libor: kama99@post.cz
[09.08.2012 13:37]
Dobry den, chtel bych se zeptat na moznost omezeni rychlosti retardery v ulici Lidicka, kde je velmi casto dosti
nebezpecne prejit silnici po vyznacenem prechodu. Dlouha rovinka tu svadi k velmi rychle jizde. Navic je zde
velky pocet deti, ktere chodi do ZS a do MS. Mozna by nebyl od skody pevny radar, myslim si, ze by si na sebe
za chvilku vydelal. A jeste pak na mestska policie? K cemu tu tato instituce je, kdyz v parku je po 22 hodine casto
kraval. I pres den kdy mladez sedi na lavickach a nohy ma sedaci plose a jde kolem hlidka MP, s nikym to nic
neudela a hlidka se mistu obloukem vyhne. Ale kdyz pak muze pokutovat nebohou duchodkyni, ktera ma
neskodneho psa navolno, tak to udela. Kdyz tu vidim MP (a to je jen parkrat do roka) tak jede vetsinou autem, na
sidlisti v Lonkove ulici nebo pred ni to otoci a projede zpatky. Ma cenu takovat "hlidka" ? V ramci uspor sup na
kola a bude to nejen levnejsi, ale i ekologicke a panove udelaji neco i pro sve zdravi a kondicku.

Monika Benešovská - ÚMO Pardubice II: Noční produkce - areál koupaliště Cihelna
[07.08.2012 15:11]
Dobrý den, dovoluji si reagovat na příspěvek pana Romana P. Z Vašeho podání není jasné, kdy se akce, na
kterou poukazujete konala. V areálu koupaliště Cihelna byla radou městkého obvodu povolena noční produkce po
22.hodině pouze v době konání XXIII. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 2012 ve dnech
14.7.(sobota), 21.7.(sobota), 27.7.(pátek)s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na obytné části
města. Jelikož tato akce probíhá každoročně právě v době konání festivalu a v minulých letech jsme
nezaznamenali žádné stížnosti z řad občanů, neměla rada městkého obvodu připomínek.

Jitka: Zbytečně se rozčilujeme,
[06.08.2012 00:18]
vždyť se podívejte, nikdo z těch , kteří by měli vědět, co si občané města myslí, tyto stránky ani nečte!!! Všem,
kterým není lhostejný přístup některých občanů ke svému okolí, přeji pevné nervy a raději si snad už ničeho
nevšímat. Klapky na oči, špunty do uší!Pěkný den!!!

Andrea polabiňačka: MP
[04.08.2012 16:28]
Musím více než souhlasit s panem Horáčkem,paní Jitkou, panem Romanem a dalšími, kteří se vyjadřovali k
činnosti Městské policie a její činnosti pro Mč.Polabiny-Cihelnu-Rosice (parkování, vandalizmus, nepořádek....), a
co se za ty měsíce/roky co si občané na činnost MP ztěžují děje, nic, výčet MU ze statistik.......

Roman P.: hluk
[04.08.2012 01:14]
Dobrý den, musím zde vyjádřit své nepochopení nad rozhodování m.úřadu... Zdá se mi velmi podivné, povolení
nočního koupání(cihelna) s hlasitou hudbou. Město se najednu stranu snaží hluk o nočním klidu omezovat(zakáz
alkoholu na venkovní zahrádkách a pod.)ale na druhou stranu ho takto podporuje. Noční koupání samo o sobě je
fajn. Ale nedovedu pochopit,když se tam "cachtá" 20 lidí,že musí řvát hudba na celý Stavařov,kde bydlí 100vky
lidí... A nemělo by koupání tedy končit ve 23:00 jak píší na vlastních stránkách?

P.Horáček: MP, nepořádek, parkování
[21.07.2012 16:50]
Musím souhlasit s Romanem z Polabin, a protože v žádné společnosti to není ideální, tak jsou zákony a ty buď
lidé respektují a nebo nerespektují, a na ty co je nerespektují musí přijít důrazná represe, no a na tu si platíme
PČR a hlavně MP-v noci, pěšky, na kole.................

Roman z Polabin 2: Parkování, nepořádek, MP
[19.07.2012 11:50]
V této diskusi se již mnohokráte probíralo parkování, nepořádek.....Určitě nepůjdu uklízet kolem popelnic, nebo
spravovat městský stacionář poničený vandaly (byť čas od času okřiknu pochybné osoby co dělají nepořádek
např. u popelnic)....ale konstatuji, že platíme městu daně a z nich je placena Městská policie, která¨z mého
poheldu nepracuje efektivně, účelně, razantně a organizovaně, a v počtu 8 pro naší M.Č. to lze, ale to by si
nesměli vozit p...le jen v autech, ale taky plnit úkoly pěšky nebo na kolech a to i v noci.

Jitka: Pro Luboše 10.5.2012- Parkování
[15.07.2012 21:00]
Měl jste pravdu. Čtyřkolka před Valčíkovkou v parku na trávě parkuje nadále, auta ve vchodových vjezdech na
zákazu taky stále, nic se nezměnilo. Město radši vybere větší poplatky od obyvatel. To je jednodušší.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: blokové čištění

[21.06.2012 13:50]
Dobrý den a děkujeme za slova chvály. :-) Termíny blokového čištění se nejlépe najdou na webových stránkách
Služeb města Pardubic (www.smp-pce.cz) a to hned v prvním políčku "Čištění komunikací..." a dále pak
"Harmonogram čištění komunikací", kde je k dispozici i možnost vyhledávání buď podle ulic nebo podle datumů.

Petra D.: poděkování
[21.06.2012 13:03]
Dobrý den. Předem chci poděkovat za Vaši odpověď ohledně chodníků na Cihelně. Jsem moc ráda, že se budou
opravovat. Dále bych chtěla pochválit tyto stránky. Je perfektní, když se mohou občané touto cestou na Vás pane
Řezanino obrátit se svými dotazy. jsem za tuto diskusi vděčná. Aspoň víme co se děje nebo bude dít v našem
okolí. Tímto Vám patří velký dík a pochvala za Vaše odpovědi. Myslím, že je třeba také napsat pochvalu a ne
jenom připomínky :-) Jestli bych mohla mít na Vás ještě jeden dotaz. Zda je možné někde vyčíst termíny
blokového čištění komunikací. Děkuji a přeji pěkný den

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Dětské hřiště (u Šedivce)
[18.06.2012 14:33]
Dobrý den, vybavení dětského hřiště v Lonkově ulici u Šedivce postupně dožívá a s ohledem na výsledky
pravidelných kontrol se nevyhovující části odstraňují. Současně jsou v plném proudu přípravy na rekonstrukci a
nové vybavení celého hřiště. Akci bychom rádi realizovali ještě v roce 2012.

Polabiňák: Dětské hřiště
[18.06.2012 11:39]
Dobrý den, můj dotaz je k tzv. dětskému hřišti u restaurace Šedivec, které je v podstatě nejvyužívanějším/již
nejstaším DH na Polabinách, zda již neuvažujete o jeho celkovém "přebudování". Zdá se mi laicky, že již
nesplňuje spousty norem-především bezpečnostních a higienyckých. Děkuji
(http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=5530779)

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Cihelna - chodníky
[11.06.2012 08:12]
Dobrý den, pokud máte na mysli Váš dotaz z 19. 4. 2011, tak si dovolím nesouhlasit s tím, že odpovědí bylo, že
oprava není v plánu z důvodu nedostatku peněz. Pro jistotu cituji část tehdejší odpovědi: "Bohužel chodník do
centra v projektu obsažen není, ale budeme se snažit s ním také něco provést." To platí a vydrolené betonové
chodníky uvnitř sídliště Sever budou v prázdninových měsících opraveny. Dodavatel na tuto akci je již vybrán ostatně můžete se přesvědčit v rubrice Veřejné zakázky (uzavřené). Nyní k Vaší otázce, proč se mění dlažba u
rodinných domů. Máte pravdu, že stará dlažba nebyla ještě úplně špatná a také ji hodláme využít při opravách
jiných chodníků. Problém byl spíše ve špatném výškovém uspořádání tohoto chodníku a jeho odvodnění, které
kritizovali zde bydlící občané - klasicky, tzn. "všude se udělal nový chodník, jen u nás ne." Vzhledem k tomu, že
se v celé délce ulice od kruhového objezdu U Josefa po budoucí napojení "Nové Cihelny" jednalo o poslední kus
chodníku, který nebyl proveden v novém povrchu, rozhodli jsme se investovat ještě do nové dlažby i zde a
sjednotit tak výsledný dojem z celé ulice. Hlavním důvodem ale je to odvodnění a výšková úprava (u vjezdů k
domům byly "schody").

Petra D.: Cihelna - chodníky
[10.06.2012 13:32]
Dobrý den. Již jednou se tu řešila otázka ohledně chodníků na Cihelně směrem ke středu sídliště. Chodníky jsou
v havarijním stavu, vydrolují se. Odpovědí bylo, že oprava není v plánu z důvodu nedostatku peněz. Ted se mění
dlažba u chodníků v Kunětické ulici před rodinnými domy. Má otázka je "PROČ" když je dlažba na chodnících
stále v dobrém stavu a raději se neudělá nový povrch ve středu sídliště. Proč se zbytečně vyhazují peníze kde
není potřeba?? Sice máme nové chodníky a silnice okolo Cihelny, ale uprostřed je to ostuda a mnohdy už i o
zdraví. Děkuji předem za odpověd

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: stříhání keřů
[05.06.2012 12:33]
Na takto obecnou otázku lze odpovědět opět pouze obecně - stříhání keřů po Polabinách probíhá postupně v
průběhu celého roku.

Josef: stříhání keřů
[01.06.2012 21:53]
.. a v ostatních částech Polabin to bude stříhání následovat?

sharka: díky za zprávu
[23.05.2012 13:42]
je to opravdu nutné.....

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: ostříhání keřů u silnice
[22.05.2012 13:06]
Stříhání živého plotu podél Bělehradské je plánováno na tento týden.

sharka: ostříhání keřů u silnice
[22.05.2012 11:25]
dobrý den, při výjezdu z domů na ulici Bělehradskou (11 patrové), není z auta přes přerostlé keře vidět na
vozovku - už ani z vyššího,jako je třeba Peugeot Partner. Nemohli byste upozornit TS,aby to co nejrychleji
ostříhali????

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: ??Kunětická??
[16.05.2012 15:44]
Jak už jsem uváděl v minulé odpovědi, kanalizace se budovala hlavně kvůli odvodnění vozovky. Žlábky před
vjezdy do ní nejsou zaústěny z toho prostého důvodu, že vjezdy jsou níž než kanalizace. Ta je zase právě v
takové výšce, aby při zachování potřebného spádu mohla být zaústěna do stávající stoky na křižovatce U Josefa.
Jinak při nedávných přívalových deštích nestíhala množství vody pojmout mnohdy ani kanalizace, protože vody
bylo krátkodobě víc, než se vejde do odtokové trubky.

Petr Klec: ??Kunětická??
[15.05.2012 11:18]
Dobrý den, děkuji za odpověď, ale zatím se s ní nespokojím. Není mi jasné proč když byla vybudovaná
kanalizace na odvodnění vozovky do ní nejsou svedeny drenážní žlaby před vjezdy. Ty !už nyní! neplní svou
funkci. Při vydatnějším dešti se naplní a voda teče "přes", jsou totiž vyvedeny nikam nebo přesněji cca 50 cm do
boku do země před ploty. Proč když se tedy budovala kanalizace nedošlo na odkanalizování "staré" zástavby???
Děkuji za odpověď a s pozdravem Petr Klec

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: MO II
[14.05.2012 16:59]
Máte pravdu, že název obvodu je pouze Pardubice II, ale upřímně řečeno - kdo umí s jistotou přiřadit všem číslům
obvodů příslušné území? ;-) Takže pro snazší orientaci je u obvodů uveden i neoficiální název, resp. místo, kde
sídlí úřad. Dvojka je na tom ještě relativně dobře, jiné obvody mají i více částí. Takže pokud Vám toto vysvětlení
stačí a pokud jste svým dotazem nezažehl jiskru nepřátelství mezi Cihelňany a Polabiňany, ponechali bychom na
webu toto orientační označení.

Tomáš: MO 2 ?
[14.05.2012 14:34]
Mohu vědět, proč je na tomto webu všude uváděno: Městský obvod Pardubice II – Polabiny. Oficiální název
obvodu je pouze Pardubice II. Polabiny jsou část obce nikoliv obvod, takže pokud chcete pro lepší orientaci
uvádět i výčet části obce v daném obvodě, pak by to mělo být: Městský obvod Pardubice II – Polabiny a Cihelna.
Omlovvám se, že sem takový hnidopich, snad to nevyvolá nepřátelství mezi Cihelňákama a Polabiňákama :-)

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: pro Tonyho - Hokejbal
[14.05.2012 14:02]
Dobrý den Tony, na základě Vašeho podnětu pan starosta pozval na jednání předsedu hokejbalového klubu a
ředitelku hostitelské školy, kteří byli s problematikou hluku seznámeni. Uvedli, že na základě Vaší loňské stížnosti
došlo k výraznému snížení hlasitosti. V současné době již prý hlavní sezona zápasů skončila, takže přesvědčit se
můžeme až v září, kdy má zase začít. Předseda klubu souhlasí s provedením kontrolního měření hlučnosti.
Zakrytí hřiště je hezká myšlenka ale velmi nákladná.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: ??-Ul.Kunětická-??
[14.05.2012 13:47]
Dobrý den, závěrečná kontrolní prohlídka (nebo chcete-li kolaudace) stavby ul. Kunětická již proběhla 11. 5. 2012
a dopadla, pokud je nám známo, dobře. Zůstává několik nedodělků nebránících užívání stavby, avšak o
problémech s odvodněním jsme dosud žádné informace nezaznamenali. Kanalizace o délce 300 m stála přibližně
1,5 mil. Kč (10% ceny celé rekonstrukce) a budovala se za účelem odvodnění vozovky. Jak víte, ta před
rekonstrukcí na straně rodinných domků neměla zvýšenou obrubu a byla odvodněna do terénu, ze svahu k
domkům.

Petr Klec: ??-Ul.Kunětická-??
[14.05.2012 09:39]
Dobrý den, rád bych věděl je-li již stanoven nějaký termín kolaudace stavby ul. Kunětická. Jak dopadla
"závěrečná kontrolní prohlídka stavby"?? Všimnul si během ní někdo jak vypadají drenážní svody po jednom dešti
před vjezdy do domků v ulici??? Dále bych chtěl vědět kolik stálo vybudování kanalizace a proč se zde
budovala??? Děkuji za vysvětlení s pozdravem Petr Klec

Polabiňák: Parkování
[11.05.2012 15:59]
Dobrý den, již jsem na činnost MP reagoval v březnu, dostalo se výčtu co všechno řešili a vyřešili, přesto musím
souhlasit s příspěvky níže - pěšky, na kole, večer, vnoci, do parku, na parkoviště, mezi domy, ať chodí!!!!

Luboš: Parkování
[10.05.2012 15:19]
Reaguji na paní Jitku, také by byl příjem peněz do pokladny, kdyby MP popracovala na parkování u tzv. 18
patráku a okolí. Jinak jen poznámku: pokud to MP pouze předáte, nebude se dít nic (je potřeba velet).Ze
služebního auta, kde jezdí po třech a jsou vysmátí a ani nevylezou.... a že jich je málo, je výmluva. Ať chodí
pěšky nebo na kole a hlavně i v místech kam to jejich auto nevjede.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Parkování, Valčíkova ul.
[09.05.2012 08:55]
Děkujeme Jitko, Váš postřeh jsme předali Městské policii Pardubice.

Jitka: Parkování, Valčíkova ul.

[07.05.2012 22:28]
Dobrý den, vím,že město nemá dostatek peněz. Poradím vám. Pošlete městskou policii v týdnu(zejména pondělí
k večeru a pátek večer do Valčíkovky. Hned by přibylo dost peněz do městské pokladny za parkování.Auta
parkují ve vchodech, čtyřkolka na trávníku, před vjezdem a výjezdem z garáží parkují zejména ti, kteří večer
navštěvují restauraci U Jindřicha. No řekněte, nebyla by dobrá nějaká ta korunka na vylepšení města?

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Cihelna - parkování
[07.05.2012 13:34]
Dobrý den, teprve 11.5.2012 má proběhnout závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Pokud bude vše shledáno v
pořádku a zejména budou osazeny veškeré stanovené dopravní značky, hodláme zaúkolovat Městskou policii,
aby zvýšeným dohledem pomohla držet v parkování na Cihelně v mezích pravidel.

wt: cihelna - parkování
[07.05.2012 11:59]
Dobrý den, všude se pyšníte rekonstrukcí sídliště cihelna a zárověň její zvýšené kapacity parkovacích stání, ale
přitom si i nadále řidiči parkují kde chtějí jako před zvýšením parkovacích míst. Pokud projdu cihelnu, tak najdu
dostatek parkovacích míst, ale daní řidiči si radši zaparkují hned vedle svého paneláku na chodníku (proč taky ne,
když MP pokutuje jen auta na Studentské ulici, v jiných místech jezdí asi jen na vánoce a řidičům se nechce jít o
100 m dále domů) a je jim jedno, že chodci pak musí mezi nimi kličkovat, viz obr. vyfocené za 2 dny:
http://www.imagebam.com/image/52c97a188902683 http://www.imagebam.com/image/8f3178188902692
http://www.imagebam.com/image/7cc36e188902703 http://www.imagebam.com/image/59e110188902708 To
nemůžete MP nějak přinutit preventivně dávat botičky?

Tony: Hokejbal
[28.04.2012 17:55]
Dobrý den, situace s hokejbalovými turnaji na hřišti proti SBD Družba mi přijde již neúnosná. Psal jsem Vám před
rokem a od té doby žádná změna. Přijde vám normální, aby pro zábavu pár desítek lidí, trpěli tisíce lidí bydlící v
okolí? Když si člověk odmyslí řev v průběhu zápasu, tak už vůbec nechápu hlasitou hudbu o přestávkách. Takže
místo toho, aby si v těchto chvílích člověk od "sportovců" na chvíli oddychl je to snad ještě horší. To není možné
vstoupit v jednání s pořadateli turnajů a upozornit je, že dělají bengál na celé sídliště a měli by tedy brát ohled na
okolí?? Např. hlasitě nevyhrávat. To si vážně myslí, že je na to někdo zvědavej, nebo jim nedochází, že obtěžují
všechny kolem? Máme v případě nadměrného hluku volat MP? Pomohlo by oslovení hygienické stanice a
změření hluku v průběhu zápasu? Není možné celé sportoviště zakrýt, a ať si tam ta parta huláká dle libosti? Je
cestou petice občanů, která bude požadovat přijetí nezbytných opatření ke snížení hluku, nebo zrušení a
přestěhování hřiště tam kam patří, to znamená na okraj města? Co tedy dělat?? Když už nějaká hlava pomazaná
povolila uprostřed sídliště hřiště, mělo by se snad zajistit, aby okolí nebylo neustále obtěžováno nad únosnou
míru.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Nová zastávka na UPCE
[26.04.2012 14:48]
Dobrý den, o druhé zastávce na Studentské ulici neuvažujeme. Shodou okolností na ulici Studentskou nechalo
před časem město ve spolupráci s Univerzitou Pardubice zpracovat urbanistickou studii a ani ta s novou

zastávkou nepočítá. Pro úplnost jsme se ještě dotázali na názor Dopravního podniku města Pardubic a ani ten
nepovažuje zřízení nové zastávky ve vzdálenosti pouhých 250 m od zastávky Univerzita za vhodné, byť by se tím
možná zlepšila vytíženost linky č. 10.

Patrik: Nová zastávka na UPCE
[26.04.2012 11:40]
Dobrý den chtěl bych se zeptat, zda se neuvažuje o zřízení nové zastávky na lince č.10 a to mezi zastávkami
Stavařov a Univerzita. Tedy na ulici Studentská, hned za odbočku na Stavařov. Tato zastávky by byla uprostřed
pomyslného trojúhelníku zastávek Stavařov/Univerzita/Hradecká a odlehčila by ve špičce přetíženou linku č.3 a
tedy by byla více využívána studenty linka č.10, právě která jim má sloužit k dopravě do školy. U linky č.10 je
právě problém docházková vzdálenost na koleje ze zastávky Univerzita, proto si myslím, že nová zastávka by
pomohla.

V.L.: Chodník u univerzity
[25.04.2012 09:52]
Dobrý den, vloni v říjnu jsem se zde ptal, zda by bylo možné něco udělat se šrouby trčícími těsně u chodníku
podél severní strany Chemickotechnologické fakulty. Pan Řezanina obratem odpověděl, mimo jiné následující:
"Jelikož pozemek včetně chodníku je v majetku Univerzity Pardubice, zajímali jsme se, jaké se svítidly má
univerzita plány. Bylo nám sděleno, že není v jejích možnostech udržovat takto nešťastně navržené, spíše
dekorativní než skutečně osvětlovací zařízení v provozu a zbylá torza budou v dohledné době bez náhrady
demontována." Bohužel to vypadá, že si univerzita dělá z ÚMO dobrý den, protože za celých 6 měsíců se stav
nijak nezměnil. Z chodníku i trávy těsně podél chodníku dál trčí ostré šrouby, na které lze v noci snadno šlápnout
(chodník stále není osvětlen). Pokud je univerzitě jedno, že se na jejím chodníku může někdo zranit, nemohl by
nápravu zajistit ÚMO? Stačil by jeden pracovník s flexou a generátorem, který by odřezal dvě desítky šroubů a
začistil tyto odřezané i ostatní ulámané, odhadem dvě hodiny práce maximálně. Chápu, že ty šrouby jsou
oficiálně majetkem UP, jenže ta se o ně evidentně nemá zájem starat.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kunětická
[19.04.2012 13:57]
Smlouvu o dílo za město obvykle podepisuje vedoucí odboru majetku a investic Ing. Jiří Čáň a to na základě
výsledků výběrového řízení, které schvaluje Rada města Pardubic. Smlouva na Kunětickou samozřejmě obsahuje
termín i sankce za nedodržení. Tento termín může být po dohodě obou smluvních stran upraven, což se v
Kunětické také stalo - aktuální termín dokončení je konec dubna 2012.

Josef: Kunětická
[19.04.2012 13:33]
Dobrý den, nekonečný příběh zvaný Kunětická stále pokračuje a já bych rád věděl jméno osoby, která je pod
zakázkou podepsáná, případně komise, která ji odsouhlasila, aniž by do smlouvy o dílo přidala termín dokončení
a sankce za nedodržení, jak bývá v civilizovaných zemích obvyklé.

Josef: Kunětická
[19.04.2012 13:27]
Dobrý den, nekonečný příběh zvaný Kunětická stále pokračuje a já bych rád věděl jméno osoby, která je pod
zakázkou podepsáná, případně komise, která ji odsouhlasila, aniž by do smlouvy o dílo přidala termín dokončení
a sankce za nedodržení, jak bývá v civilizovaných zemích obvyklé.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: k činnosti Městské policie
[16.04.2012 10:40]
Vzhledem k množícím se připomínkám k práci Městské policie jsme požádali velitele obvodu II o informace o
činnosti MP v loňském roce. Celkem bylo v roce 2011 v obvodu II řešeno 1044 přestupků proti veřejnému
pořádku 1044 (z toho 63 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 356 porušení nařízení a
vyhlášek města, 429 proti veř. pořádku, 51 proti obč. soužití, 145 proti majetku). Dále pak bylo 25 zjištěných
trestných činů předaných Policii ČR. Pokud jde o dopravní přestupky, těch bylo loni řešeno 1143. Ostatní vybrané
činnosti - součinnost s jinými orgány a občany 249, odchyty psů 103, zjištěné vraky 14, zjištěné závady předané
ÚMO 88, nález věcí, dokladů apod. 119. Mimo to se strážníci zabývají i jinou činností. Především se jedná o
kontroly bezdomovců v okolí obchodních center, kontroly okrajových částí obvodu, kontroly zaměřené na
zakládání černých skládek, spolupráce s rybářskou stráží, doručování písemností, zabezpečování sportovních,
kulturních a společenských akcích apod. Dodáváme, že policejní obvod II zahrnuje kromě Polabin a Cihelny ještě
Rosice, Ohrazenice a Semtín (území městských obvodů II a VII). Obvodní služebna se nachází v Polabinách v
Nové ulici čp. 282, úřední hodiny jsou ve středu od 15-17 hod. Pro práci ve II. obvodu je v současné době
vyčleněno 8 strážníků.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: kácení stromů
[16.04.2012 09:10]
Dobrý den. ÚMO Pardubice II obdržel dne 4.4.2012 od Univerzity Pardubice oznámení, že všechny stromy
povolené pokácet byly pokáceny ve dnech 30.-31.3.2012. Dle sdělení UPa došlo dne 15.4.2012 pouze k pořezání
a likvidaci již skácených stromů.

Norma: kácení stromů
[15.04.2012 10:32]
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat,jak je možné, že dnes 15. dubna, se u vysokoškolských kolejí (mezi bloky B a
C) kácejí stromy? Dodnes jsem si myslela, že kácet se smí pouze v době vegetačního klidu, tedy do 31.března.
Nebo má univerzita své vlastní zákony?

Nespokojený: MP
[10.04.2012 15:03]
Původně jsem chtěl napsat úplně na jiné téma, ale musím reagovat na diskusi k městské policii, a to především
na polabinách, konstatuji, že to je přesně tak, jak je níže psáno, snad až na to, že už je nevidíte ani ty botičky
dávat. Navrhuji mp zrušit a za ušetřené miliony kupovat a opravovat poničený městský stacionář, platit sběrače
exkrementů, přidat na mzdě popelářům za úklid kolem kontejnérů. Kdyby aspoň 2 dny v týdnu dělali represi a to

ve všech oblastech její působnosti, tak by se to mezi nepovedené spoluobčany jistě dostalo a třeba by v
Polabinách bylo čistěji, řidiči by se naučili parkovat..............

Josef: MP
[07.04.2012 16:01]
přesně tak jak píší ostatní, mp je k vidění jenom v autě ze kterého vylezou akorát když je třeba sundat botičku,
jsou to strážníci tak bych je rád viděl pěšky na ulicích a rád bych aby dělali co mají dáno ze zákona a vyhlášek
města, jinak jsou zadarmo drazí bohužel...

Polabiňák: prevence - policie
[31.03.2012 22:56]
S názorem p.Koláře musím více než souhlasit a to bydlím na Polabinách celý život.Asi se lehce minou s vandaly,
asi se mohou minout s přehrabovači popelnic, asi vždy nenačapou pejskaře, který dělá, že nemá psa, když si
uleví-ten pes, ale auta na zeleni, parkující v křižovatkách, u žlutých čar....tak to by snad dokázali ovlivnit, jo
vlastně na nic nejsou peníze, vlastně jo, na nový lavičky, popeláře, zahradníky, sběrače exkrementů.....

Kolář: Prevence-městská policie
[30.03.2012 10:35]
Dobrý den.Postřehy z Polabin. To, že i na Polabinách žijí vandalové a takoví co jim je lecos jedno je fakt. Proto si
říkám, nač si platíme MP, která v rámci prevence/represe by dokázala lecos změnit(např.parkování na trávnících,
v křižovatkách, "přehrabovači" vyhazování odpadu z kontejnérů,mládež okupující lavičky v parku-popíjení a
odhazování lahví....). Bydlím v Pol. 15 let. a faktem je, že jsem je v akci viděl jen při blokovém čištění, toto není
tedy jenom můj postřeh.....Z vybraných pokut, ba se mohlo investovat třeba do laviček..., které vandalové zničí.
Jóó jenom chtít a strážníky motivovat.

sharka: Promenádní koncerty od června
[29.03.2012 12:25]
Pane Řezanino, Děkuju, prodloužil jste nám období klidných nedělí....nemohl byste začít uvažovat,,že by se tato
produkce přesunula před polabinskou poštu? hospod je tam více než Na Pergole i laviček....a hlavně, vedle je
škola, pošta,obchody..tam nikdo o víkendech není, takže by byla spokojenost ještě větší..

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: sharka
[20.03.2012 12:53]
Období promenádních koncertů na Pergole se letos zkracuje o měsíc, začnou až v červnu oproti předešlým
letům, kdy začínaly v květnu.

sharka: farmářské trhy na Polabinách
[20.03.2012 10:58]
tak jediná dobrá věc, co byla a vy to zrušíte..ale to vrzání U Pergoly,to rušit nebudete , že?

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Farmářské trhy
[19.03.2012 08:31]
Dobrý den, loňský provozovatel farmářských trhů se bohužel neosvědčil, a proto schválením nového provozního
řádu tržišť Radou MO Pardubice II dne 7. 3. 2012 farmářské soboty v dosavadní podobě skončily.

sharka: Farmářské trhy..
[15.03.2012 12:49]
dobrý den, prosím Vás kdy zase začnou trhy na Polabinách II u pošty a jakou zvolíte taktiku,aby tam přijelo více
"farmářů".....

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: bláto v okolí Bajkalu
[12.03.2012 12:58]
Dobrý den, zastávka Stavařov je zřízena zejména pro obyvatele Stavařova. Využít ji samozřejmě mohou i
obyvatelé Polabin 5, ovšem se sníženým komfortem v důsledku chybějícího chodníku. Moc rádi bychom ten
kousek chodníku postavili, ale bohužel spoluvlastník pozemku o tom nechce ani slyšet a městu se dosud
nepodařilo s ním nalézt dohodu, což nás velmi mrzí. Když se podíváte do diskuse hlouběji, již se to tu probíralo
několikrát např. v roce 2009.

obyvatel Lonkova ul.: bláto v okolí Bajkalu !
[12.03.2012 11:24]
Dobry den, rada bych, aby se sel dnes nekdo projit "cestou" podel Bajkalu vedoucí ze zastavky MHD Stavarov k
domum ul.Lonkova. Opravdu už nevím kudy zde ma človek denně projít a měl čisté boty! Nejspís si poridit lodičku
a preplout Bajkal? Je-li možné najít řešení? Studem se vždy propadam chodit v zablacených botech. Není vždy
čas jít na zastavku Hradecká, která je mimochodem dosti daleko nebo směr město. Obzvlášť když jedu směr
Globus a Bohdaneč. Nevím tudiž proč ta zastavka je tam zřízena. Děkuji obyvatel Polabin 5.

K.V.: spalovna
[01.03.2012 10:04]

Dobrý den, spalovna není dobrý způsob jak se vypořádat s odpady. Ve Evropě se od tohoto způsobu likvidace již
upouští. Ve spalovnách zmizí cenné suroviny např. hliník, bioodpad. Hliník se vyrábí z bauxitu, který se u nás
netěží. Na hliník a ostatní kovy by byly dobré kontejnery na kov, které mají např. v Havlíčkově Brodě. Z
biooodpadu se dá vyrobit v bioplynové stanici bioplyn.Komunální bioplynoné stanice jsou např. v ČR ve Žďáře
nad Sázavou nebo Příbyšicích u Benešova. Zde mají automatickou třídící linku. Vyřídí až 60% odpadu. Na
skládku se ukládá jen 40%. Z bioodpadu se vyrábí bioplyn, který se používá k výrobě elektřiny a tepla.V zahraničí
se bioplyn čistí a používá se k pohonu autobusů nebo se dodává do plynovodu (Německo, Francie, Švýcarsko,
Švédsko atd.) Dobrý způsob třídění odpadu mají např. v Tišnově, Novém Bydžově. Třídí se do pytlů s čárkovými
kódy. Lidé dostávají zaplaceno za vytříděný odpad.

anonynní anonyn: chch
[17.02.2012 09:26]
chachacha

Pardubák: dotaz
[28.01.2012 14:55]
Vážený pane starosto Mohl by jste požádát pani primátorku o vyjádření? Pane starosto jaká v současné době
situace ohledně rušení obvodů? Nastane stejný nesmysl jako při rušení stavebních úřadů.?Předpokládám, že
pani primátorka prosadila zrušení stavebních úřadů na obvodech, jen proto,aby jí nečinily potíže při špatném
rozhodování. Důsledky takového rozhodnutí postihne zase občany.

Artur: dotaz
[27.01.2012 15:32]
Vážený pane starosto Přečetl jsem si články v diskuzi jiného obvodu a plně souhlasím s jeho zněním.V poslední
době se mě zdá,že jediný problém, který řeší je Dostihový spolek. Proč asi ? Pane starosto mohl by jste nám
občanům sdělit k takovému stavu svoje stanovisko, nebo zajistit, aby se k následujícím dotazům vyjádřila i pani
primátorka? Vážená paní primátorko, sleduji vaše jednání a jednání zastupitelstva statutárního města Pardubic.
Musím konstatovat, že Vaše rozhodnutí nejsou ani ekonomická, ani politická, a proto bych Vám doporučoval,
abyste podala rezignaci na svoji funkci co nejdříve. Vedou mě k tomu tyto důvody: 1) Naprostý nedostatek
koncepce rozvoje města, špatná a měnící se vaše rozhodnutí, např. rušení obvodů, ale nezdůvodnění, jak budou
zajištěny základní potřeby pardubických obyvatel okrajových částí Pardubic. 2) Zaústění dopravy na náměstí
Republiky, aniž by byly vyřešeny dopravní obchvaty kolem Pardubic. 3) Rekonstrukce tř. Míru, která je dneska
téměř mrtvou zónou díky vybudování AFI paláce - nákupního střediska, které mělo být umístěno v okrajové části
Pardubic. Díky tomuto nákupnímu středisku došlo k dalšímu zhuštění dopravy a zpomalení dopravy Pardubicemi.
4) Kauza dostihový spolek - snad raději ani nebudu rozvádět. V tíživé ekonomické situaci, která se týká nejen
Pardubic, byste měla přehodnotit priority potřeb obyvatel Pardubic. Jsem naprosto znechucen vaším vedením
města Pardubic a doufám, že se k mým názorům a připomínkám budou připojovat další občané Pardubic Plně
souhlasím s příspěvkem, který vyzývá pani promátorku k odstoupení z funkce.Ještě bych chtěl doplnit článek o
některé skutečnosti.Pani primátorka v době,kdy byla náměstkyní primátora prosadilo přístavbu mateřských školek
bez stavebního povolení.Dosud nikdo nesdělil jak byl případ vyřešem,jakou pokutu obdrželo město? Nebo
Krajský úřad jako odvolací orgán věc zametl pod koberec? Omylem se ke mě dostal zápis z jednání starostů MO
s primátorkou a jejím náměstkem.Na tomto zasedání zazněl názor na předávání zakázek Službám města
Pardubic bez výběrového řízení. Pani primátorku nenapadlo, že je to návod ke korupčnímu jednání a tedy takový
postup asi schvaluje..Spolu s náměstkem Brendlem prosazují zrušení MO jenom proto,aby mohli předávat
zakázky bez výběrového řízení?Pani primátorka ani její náměstek Brendl zřejmě nepostřehli,že se v současné
době začíná uvažovat o odebrání názvu "STATUTÁRNÍ" město těm městům, které nejsou rozděleny na obvody
nebo části. Z odebráním tohoto pojmenování obdrží tato města také méně finančních prostředků.To je podle
primátorky ta slibovaná úspora? Činnost obou představitelů směřuje k uspokojení svého ega a nikoliv pro

zlepšení životních kvalit občanů.Toto vedení není schopné ani vypracovat plán rozvoje města.Z toho důvodu jsou
rozhodnutí chaotiská a bezkoncepční a městu přinášejí více škody než užitku.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Vyhrazená stání
[17.01.2012 08:30]
Dobrý den, nejprve se omlouváme, že jsme v tabulce poplatků opomenuli provést změnu - máte pravdu, od roku
2012 platí novela vyhlášky města Pardubic a poplatek za vyhrazené stání pro osobní vozidlo činí 6000 Kč ročně.
Zastupitelstvo města Pardubic upravenou vyhlášku schválilo v polovině prosince loňského roku a ke změně
nedošlo z popudu městského obvodu Pardubice II. Upozorňujeme, že předešlá sazba 4000 Kč platila beze
změny 10 let. Důvody navýšení souvisí s rozdělením města na 4 tarifní zóny pro potřeby platby místního poplatku
a cílem bylo sblížení sazeb v jednotlivých zónách, kde byly příliš velké rozdíly. Celé Polabiny a Cihelna jsou v
zóně 3, ale v centrálních částech města docházelo k problémům v blízkosti hranic mezi zónami 2 a 3, kde byl
poplatek 22 000 a 4 000 Kč. Po novele je rozdíl 10 000 a 6 000 Kč. Jinými slovy v zóně 3 se poplatek výrazně
zvýšil a v zóně 2 naopak ještě výrazněji snížil. Tolik na vysvětlenou. Pokud jde o využití peněz vybraných za
poplatky, jedná se o jeden z příjmů rozpočtu městského obvodu, jehož účel není přesně stanoven - veškeré
příjmy rozpočtu jsou použity na financování činností svěřených městským obvodům statutem města, tj. zejména
údržba veřejné zeleně, opravy komunikací, dětských hřišť, mobiliáře... S 27 mil. Kč by se dalo udělat hodně věcí,
ale tato částka odpovída shodou okolností celému letošnímu rozpočtu MO Pardubice II, za vyhrazená stání je to
podstatně méně. Na území obvodu je v současné době 139 zpoplatněných vyhrazených parkovacích míst, takže
letos se předpokládá výběr něco přes půl milionu, v příštím roce - pokud zůstane stejný počet - o polovinu více.

Kolář: Vyhrazená stání
[16.01.2012 22:10]
Dobrý den, jaký je prosím Vás poplatek za vyhrazené stání za osobní vozidlo? - viz.info z odkazu poplatky je
stanoveno na 4000,-Kč. Slyšel jsem, že jste zvýšili na 6000,-Kč. Pokud je to tak, proč jste provedli navýšení o
2000 kč. Což je fakt podezřele hodně. A druhá otázka: nač je/bude tato částka v součtu cca 27 000 000,-Kč ročně
za tyto stání využívána/ta. Děkuji Vám za odpovědi.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: pro pana Klece
[11.01.2012 13:02]
Dobrý den, těší nás, že jste spokojen. Nyní k Vašim dotazům. Pás pozemku podél ulice Ke Koupališti včetně
zídky prodalo město soukromé firmě za účelem vybudování technické infrastruktury a přístupů k budoucím
rodinným domkům. O vyjádření jsme požádali investora akce, společnost Rezidence Cihelna, který k věci uvedl
následující: "za dosavadní stav po demolici opěrné zídky se omlouváme, nicméně k demolici muselo dojít z
důvodu vyjádření úředníků SÚ MmP, že opěrná zídka výšky 90 cm je stavbou a k dalšímu pokračování řízení je
třeba stavbu nejdříve odstranit. K dokončení demolice nám brání přeložka VO, která je závislá na vydání
územního a stavebního rozhodnutí. Veškerý odvezený materiál byl zlikvidován dle platných norem." Pokud jde o
rekonstrukci Kunětické, byla s předstihem projednána se všemi správci podzemních sítí a pouze plynárny se
připojily a provedly rekonstrukci plynovodu. Pokud jde o vodovod, byla provedena pouze nezbytná přeložka
příčného vedení v místě křižovatky s ulicí Brozanskou.

Petr Klec: Díky a otázka!
[10.01.2012 14:29]

Dobrý den, velice děkuji za citlivý přístup v řešení dopravní situace před MŠ v ulici Mladých. Po mém dotazu u
pana Kozáka bylo v rekordně krátkém čase zareagováno a posunuta dopravní značka zákaz zastavení s dopl.
tabulkou. Tady je vidět k čemu jsou také obvody. Velice děkuji i za ostatní rodiče, hlavně maminky. Dále mám dva
dotazy: 1) Kdo má na svědomí to co se stalo s opěrnou zítkou v ulici Ke koupališti, kde je uskladněn materiál
(žulové kvádry) kterými byla obložena ??? 2) Bude při rekonstrukci ul. Kunětická též provedena rekonstrukce
vodovodního řadu??? Děkuji za odpovědi a s pozdravem Petr Klec

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kunětická MHD
[10.01.2012 07:10]
Ani Dopravní podnik města Pardubic na náš dotaz nedoporučuje vynechání zastávky Univerzita na lince č. 16 s
ohledem na to, že linka č. 10 by pak nestačila zvládat nápor cestujících na této zastávce.

Norma: Kunětická MHD
[09.01.2012 20:56]
Dobrý den, nemyslím si, že je dobrý nápad,aby linka č.16 stavěla na Hradecké a nezajížděla na zastávku
Univerzita. Toho už jsme si užili dost při minulých uzavírkách.Zpoždění se mi zdají minimální.Pokud někdo chce
jezdit z Hradecké, má výběr z mnoha dalších linek, ne?

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kunětická MHD
[05.01.2012 08:17]
Dobrý den, důvod objízdné trasy je ten, že po vánoční přestávce budou práce na rekonstrukci opět v nejbližší
době pokračovat. Vynechání zastávky Univerzita (resp. její nahrazení Hradeckou) by patrně přineslo kritiku zase
jiné skupiny cestujících, nicméně tuto možnost ještě prodiskutujeme s dopravním podnikem.

Tones: Kunětická MHD
[04.01.2012 15:32]
Dobrý den, proč linka č. 16 musí stále objíždět Kunětickou ulici, když jak bylo psáno níže se na ní teď nepracuje.
Spoustu lidí to vytáčí a někteří dokonce nestíhají včas do práce. Nebylo by lepší dočasně vjezd povolit nebo
zastávku Univerzita nahradit zastavením na Hradecké? Děkuji za odpověď.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kunětická
[12.12.2011 13:09]
Dobrý den M.N., harmonogram není tajný, jen spíš není co zveřejnit, protože přestal platit hned na začátku kvůli
zdržení nezbytné předcházející rekonstrukce plynovodu (akce RWE). Firma Miros není placena podle počtu
zaměstnanců na stavbě a už vůbec ne podle doby trvání stavby, takže není v jejím zájmu stavbu zdržovat.
Dostane zaplacenou cenu díla, s níž uspěla ve výběrovém řízení. Akci má na starost odbor majetku a investic
Magistrátu města Pardubic. Jak jsme psali již v říjnu, v letošním roce musí být dokončena zejména kanalizace a

chodníky, což už prakticky je. Zbývající části, tj. zejména parkovací místa, vozovky a kontejnerová stání, budou
pokračovat po novém roce, jak jen to počasí umožní. Uvádět nyní nějaký konkrétní termín není reálné.
Každopádně vozovka bude přes zimu průjezdná, upravená živičným recyklátem a nedokončená parkovací místa
budou rovněž upravena tak, aby šla provizorně používat.

M.N.: Kunětická
[07.12.2011 23:39]
Dobrý den, harmonogram je tajný, musí být tajný! Protože kdyby zde bydlící věděli, nemohli by mlčet! Počasí
přeje a nic se na stavbě neděje. Přes 2 měsíce musíme dýchat prach a nyní se brodit bahnem. Není kde
zaparkovat, není kudy projít. Firma Miros - podle pracovního nasazení - toužebně už měsíc čeká na mrazy, aby
mohla stavbu přerušit. Denně tu "pracují" tak 2 zaměstnanci - ale kolik se jich bude fakturovat? To bude také
tajné. Velký stavební stroj válec postál v ulici tak týden, aniž by se hnul z místa, a dnes byl po ránu za tmy
odvezen. Pro jeho opodstatněnost na faktuře to asi stačí. Kdo má akci na starost, kdo kontroluje postup prací,
takhle je to přesně podle plánu, kdo za takový plán odpovídá??? Kdy se dočkáme hotových parkovacích míst?
Podle akce rozbořené zdi v ulici ke Žluťákovi typuji červen nebo "UŽ" duben? Děkuji za konkrétní odpovědi.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: co se staví vedle HM Albert
[05.12.2011 09:47]
Dobrý den, hypermarket Albert se již nachází na území městského obvodu Pardubice I, takže podrobnější
informace o výstavbě v jeho sousedství získáte tam. Mělo by se jednat o obchodní objekt se 4 prodejními
jednotkami.

Marek Š.: co se staví vedle HYPKY (benzinky) ???
[04.12.2011 18:35]
Dobrý den, prý se něco staví vedle Hypernovy (benzinky) nevíte o tom něco ? dekuji....

Marek: Rekonstrukce Kunětické ulice
[16.11.2011 16:13]
Děkuji za odpověď.

PD: Rekonstrukce Kunětické ulice
[15.11.2011 17:14]
děkuji za odpověď

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: stanovisko zhotovitele rekonstrukce Kunětické
[15.11.2011 14:04]
Zveřejňujeme stanovisko zhotovitele rekonstrukce ulice Kunětické - firmy MIROS - k předešlým příspěvkům: Před
domem č.p. 100 byl ponechán betonový chodník z důvodu umožnění přístupu do výše uvedeného objektu. V
následujících dnech byla část tohoto chodníku odtěžena firmou provádějící přeložku plynového potrubí kolem
tohoto objektu. Tímto byl znemožněn přístup do objektu, ale ne naší vinou. Před objektem č.p. 100 nebylo možno
pokračovat plynule v pracech z důvodu nevhodného uložení stávajících inženýrských sítí. V pátek dne 11. 11.
2011 jsme obdrželi upravenou projektovou dokumentaci, na základě které jsme neprodleně pokračovali v pracech
na konstrukčních vrstvách. Dne 14. 11. 2011 byla zahájena pokládka zámkové dlažby v chodníkách. Předpoklad
ukončení pokládky v celé ulici "Kunětická" je do 30. listopadu 2011.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Rekonstrukce Kunětické ulice
[14.11.2011 13:03]
Časový harmonogram nemáme k dispozici, o vyjádření jsme požádali zhotovitele (MIROS) i objednatele (Odbor
majetku a investic Magistrátu města Pardubic). Uzavírka ulice za účelem provádění stavebních prací je prozatím
povolena do 15. 12. 2011 a je fakt, že počasí dosud výjimečně přálo. Na druhou stranu nelze říct, že by zhotovitel
zahálel, práce postupují poměrně rychle a to přesto, že se vyskytly komplikace např. typu nezbytné přeložky
nečekaně nízko uloženého vodovodu přímo v trase nové kanalizace apod.

PD: Rekonstrukce Kunětiské ulice
[11.11.2011 14:30]
Přidávám se k dotazu pana Marka. Také by mě to zajímalo.Před domem čp 100 je vše rozbagrováno na všechny
strany od vchodu, dnes první mrazík, mám obavy aby to takto nezůstalo až do jara. Dostat se z domu s
kočárkem, nadlidský výkon, obyvatelé na vozíku mají smůlu, ti se z domu nedostanou vůbec. Nechápu proč se
neudělá nejdřív jedna strana kolem vchodu a pak druhá aby bylo kudy chodit. ted musíme přes rozbitý beton a
pak přes trávu, nebo snad chodit vybagrovanou dírou?? Nechápu. Vím že se to musí udělat, ale snad postupně a
ne za cenu že se obyvatelé domu budou brodit staveništěm nebo blátem. Pokud zaprší tak už nám zbývá jedině
létat, nebo už fakt nevím. ten kousek chodníku který po straně ulice U josefa zbyl, tak je pro změnu plný aut.
Policie když projede tak dělá že nevidí, kudy tedy mají obyvatelé chodit??

Marek: Rekonstrukce Kunětické ulice
[11.11.2011 09:16]
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by zde nešel zveřejnit časový harmonogram prací při rekonstrukci
Kunětické ulice. Zatím totiž průběh prací připomíná organizovaný chaos. U domů 115 a 116 jsou už tři týdny
osazeny obrubníky a pokládky zámkové dlažby stále nepřichází. Čeká snad firma Miros na první sníh, aby mohla
stavbu zakonzervovat ve stávajícím stavu? Jinak si to totiž nedovedu vysvětlit, proč nevyužili příznivého počasí a
dávno zmíněná místa už nevydláždili. Děkuji za jakoukoliv odpověď.

kolář: výtluky
[07.11.2011 11:08]

Díky za všechny parkující,ty největší díry "zacpali".

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: výtluky
[17.10.2011 16:16]
Díky za upřesnění - pokusíme se výtuky co nejdříve opravit. Z Vašeho minulého příspěvku jsem nesprávně
dedukoval, že se má jednat o Lonkovu ulici, teď už je to jasné.

Kolář: blokové čištění komunikací
[17.10.2011 13:42]
Dobrý den pane Řezanino, a děkuji Vám za odpověď. upřesnění děr/výtluků: dle plánku parkovacích míst: a)3/10,
hned na záčátku před sjezjezdem na "P" (betonový pás, 2 díry); b)3/26, za 18 patrákem,cca 4m před vyhrazeným
stáním pro tělesně postiženého (vytlučený asfalt. Díky. PS pro ODpr.: je mi jasné, že nejsou finance, když se
snad ani né po roce znovu maluje rychlý pruh pro cyklisty, jakou asi mělo toto vodorovné značení životnost?

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: blokové čištění komunikací
[17.10.2011 09:37]
Dobrý den pane Koláři, obnovu vodorovného značení v návaznosti na blokové čištění se snažíme prosadit už
mnoho let a obvykle jsme jako odpověď z odboru dopravy Magistrátu města Pardubic slyšeli stále totéž - nejsou
finance. Letos jsme k žádosti přiložili kompletní soupis vodorovného načení v našem obvodu včetně rozměrů a
popisu stavu. Podařilo se nám dosáhnout, že došlo k obnově alespoň na místech, která byla vytipována jako
prioritní s příslibem, že v dalších letech se bude pokračovat dál. Letos to tedy byla zejména obnova značení v
obytných zónách a v některých dalších lokalitách. Proti Zelené terase to bylo z toho důvodu, že v rámci stavby
zde byl zrušen přechod pro chodce, zřízeno nové místo pro přecházení o kousek vedle a poněkud se přeskupila
parkovací místa, přičemž stále prosvítaly původní lajny, takže situace byla značně nepřehledná. Pokud jde o
vymletý beton a asfalt na komunikaci, rádi ho opravíme, jen si dovolíme poprosit o upřesnění místa - při zběžné
prohlídce není závada na první pohled patrná.

Ivo Kolář: blokové čištění komunikací
[14.10.2011 21:42]
Dobrý den, tak jsem se těšil, že konečně při blokovém úklidu parkovacích ploch/komunikací v Lonkovce (kolem
18 patráku) dne 13.-14. 10.2011, konečně někdo z "manažerů úklidu" projeví osobní odvahu a nechá namalovat
a obnovit (po 15 letech, v lonkovce)parkovací pruhy, aby parkování bylo i efektivní a jednoduší, jo a zamázne
vymletý beton a asfalt na komunikaci. Co se stalo? Nikdo nic nezamáz a díry se zvětšují (cca 3 roky), no a čáry
byly "obtaženy" pouze v ulici proti zelené terase, no a ty byly dobře viditelné, neb jsou namalovány jen pár
let.Prostě mi to hlava nebere.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: výsledek rekonstrukce pěší lávky
[13.10.2011 14:07]

Pro Josefa - Dobrý den, dle sdělení odboru dopravy Magistrátu města Pardubic, který opravu lávky u mostu Kpt.
Bartoše zajišťoval, jsou práce již dokončeny a povrch je definitivní. Podle našeho názoru je ale povrch vyhovující
a rozhodně nevypadá jako "tankodrom".

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: hluk, herny a non-stop bary
[12.10.2011 11:00]
Dobrý den, jsme si vědomi, že s hernami a non-stop bary v obytných zónách jsou spojené problémy. Není však
úplně jednoduché jejich existenci bránit – jsou k tomu zapotřebí obecně závazné vyhlášky města. V případě
heren již taková vyhláška platí a znamená tzv. stopstav pro nové herny v MO Pardubice II. Vyhláška obsahuje
výčet heren existujících v době jejího schválení a Labský palouk tam není. Je ale pravda, že firma IP stav
požaduje doplnění této herny do vyhlášky. Městský obvod Pardubice II je od počátku proti, ale konečné slovo má
Zastupitelstvo města Pardubic, které o věci má jednat 1. 11. 2011 na radnici na Pernštýnském náměstí (jednání
obvykle začínají od 14 hodin). Druhá věc je provozní doba restaurací, barů a jiných podobných provozoven – v
současné době v Parubicích neexistuje žádný obecně závazný právní předpis, který by ji omezoval. Tím pádem
jsou zbytečné otázky, kdo povoluje noční podniky v obytných zónách. Lepší řešení než prostřednictvím Městské
policie neznáme – jak už jsme psali o několik příspěvků níže, zadali jsme jí v červnu tzv. prioritní úkol zvýšeného
dohledu na dodržování veřejného pořádku v okolí provozoven v ulici Ohrazenická ve večerních a nočních
hodinách. V období od 23. 6. do konce srpna 2011 zde proběhlo celkem 70 kontrol a bylo zjištěno celkem 34x
porušení přestupkového zákona (převážně rušení nočního klidu). Policisté zde ale nemohou být nepřetržitě, aby
dokázali zabránit veškerému rušení nočního klidu.

Důležité, prosím přečtěte si !!!!: Herna - bar Labský Palouk
[12.10.2011 07:10]
Dobrý den, ahoj, bohužel je to opravdu tak. IP stav skutečně požaduje umístit hernu-bar (tedy pardon .... kavárnu
s automaty jak to nazývá pan Vyskočil, spolumajitel IPstavu) dolů do komerčních prostor bytového domu. Už
jednou byla schůze zastupitelů na radnici odložena, protože se nejprve páni radní musí poradit s právníky, jestli
firmě můžou výstavbu tohoto zařízení vůbec zatrhnout. IP stav jim totiž vyhrožuje, že pokud hernu v Labském
palouku radnice nepovolí, bude je IP stav žalovat za ušlý zisk.... 1.11. 2011 by se měla konat další schůze na
radnici, tímto prosíme všechny, kdo chtějí pomoci obyvatelům bytového domu Labský palouk a vůbec celým
Polabinám, aby toho 1.11. přišli na radnici podpořit lidi z bytového domu. Čím více lidí přijde, tím lépe. Přesnou
hodinu ještě nevím, jakmile ji budu znát, napíšu to sem. Zároveň vás varuji, pokud byste si chtěl někdo kupovat
nemovitost od této firmy (staví také POD VINICÍ), nedoporučuji. Nejdříve naslibují a pak si dělají co chtějí a lidi,
kteří se jim třeba hypotékou uvázali na dvacet, třicet let ... je jim srdečně jedno. Řekněte to známý, kamarádům,
rodině... prostě všem .... STOP HERNÁM A BARŮM a kor v bytovém domě, kde bydlí 80% mladých rodin s
malými dětmi .... Díky všem!!

PeSK: hluk v nočních hodinách
[10.10.2011 08:51]
naprostý souhlas s příspěvkem paní Kopalové. Noční hluk v ulicích Polabin je na každodenním pořádku. Volat
MP je opravdu nesmysl. Jestliže tento problém zmiňuje již několik lidí, tak proč čekat na telefon. Ono by stačilo
místo denních "botičkářů" občas poslat MP do ulic v nočních hodinách. Opravdu nechápu, jak může někdo povolit
provoz nočních podniků v obytných zónách!

Polabiňák: Herna Labský Palouk
[09.10.2011 15:18]

Dobrý den, je pravdou že se jedná o zřízení nonstop herny a báru v Labském Palouku? Hrozí nám zřízení
podobných zařízení i v jiných obytných domech v Polabinách nebo je to jen zájem firmy co to tam postavila +
nějakých radních a úředníků a jinde to nehrozí ? Litujeme těch co je firma IPSTAV podvedla !!! NE HERNÁM DO
OBYTNÝCH DOMŮ.

Josef: výsledek rekonstrukce pěší lávky
[08.10.2011 13:09]
Dobrý den, povrch lávky je i po provedené úpravě snad ještě horší, vyslovený "tankodrom". Bude se s povrchem
ještě něco dělat nebo to je finální podoba?

V.L.: chodník u univerzity
[07.10.2011 10:35]
Díky za odpověď, ale moc mě nepotěšila. Je pravdou, že prvních pár měsíců jsem po diskutovaném chodníku
nechodil, takže je možné, že tam po nějaký čas osvětlení bylo. Nicméně od loňského podzimu mi tudy denně
procházejí děti, a už v té době tam žádné svítidlo nebylo, naopak po všech zbyly jen zmiňované trčící šrouby.
Chápu, že MO nemá mnoho možností s tímto něco dělat, pokud chodník není v jeho majetku, nicméně bych se
moc přimlouval, aby MO zkusil alespoň trochu univerzitu přitlačit k akci, která by zlepšila současný stav. Pokud
jsou tedy chodník a svítidla univerzity, nešlo by třeba nasvítit chodník přímo z budovy univerzity? A hlavně - co
nejdříve odřezat ty ze země trčící šrouby?

A.Kopalová: hluk v Polabinách
[07.10.2011 07:43]
Dobrý den, ráda bych se znovu vrátila k hluku v Polabinách kolem Ohrazenické ulice. Radíte nám volat městskou
policii, což považuji za nešťastné řešení. Jednou jsem jejich služeb musela využít, když u sousedů probíhalo
domácí násilí, kdy po sobo házeli nábytkem, mlátili se, řvali na sebe, že se zabijou a do toho jim tam brečelo malé
dítě a to celé ve 2 ráno. Městská policie dorazila cca po 20 minutách!! Pokud by to takhle vypadalo i v případě
hlučících opilců, tak by se nic nevyřešilo, protože ti lidé nestojí 2 hodiny pod okny a nehlučí, ale procházejí kolem
baráků a např. si zpívají, tedy spíše hulákají, nebo na sebe křičí atd. Přes prázdniny nebyl jediný den, kdy by měl
alespoň jednou za noc nevzbudil hluk z ulice. Problém hluku považuji za dost velký problém, i s ohledem na to, že
v této lokalitě bydlí spousta důchodců a ti si zaslouží klidný spánek a klidný život. O to více mě zaráží přístup
Vašeho úřadu. Ale souvisí to jedno s druhým, pokud budete povolovat každých 500 metrů non-stop herny, ve
kterých se scházejí hodně podivní lidé, tak se nemůžeme divit hlučícím opilcům i v 6 ráno.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: chodník u univerzity
[06.10.2011 13:22]
Chodník podél severní strany FCHT ke kolaudaci dokončen samozřejmě byl, podél něho byla osazena nízká,
černá svítidla ve tvaru sloupků. Opravdu, máme to na fotografiích z roku 2009. Tato svítidla byla bohužel dílem
zničena a dílem rozkradena vandaly, takže výsledný stav je takový, jaký jste popsal. Jelikož pozemek včetně
chodníku je v majetku Univerzity Pardubice, zajímali jsme se, jaké se svítidly má univerzita plány. Bylo nám
sděleno, že není v jejích možnostech udržovat takto nešťastně navržené, spíše dekorativní než skutečně
osvětlovací zařízení v provozu a zbylá torza budou v dohledné době bez náhrady demontována.

V.L.: Nedostavěný chodník u univerzity
[05.10.2011 19:35]
Bude někdy dokončen chodník podél severní strany nové budovy Chemickotechnologické fakulty UP? Myslím tím
chodník od zastávky MHD Hradecká podél severní strany budovy skrz průchod v další budově a ústící do ulice K
Cihelně (upřesnění jednoho z bodů chodníku pomocí GPS: 50°3'1.427"N, 15°45'59.748"E). Chodník při stavbě
nové fakulty nahradil původní stezku, ale není a nikdy nebyl dokončen (a pochybuji, že by ve stávajícím stavu
prošel kolaudací, leda by komise byla slepá). Chodník vůbec není osvětlen, a to je v podzimním a zimním období
značný problém. Jednak není vidět, kam člověk šlape, jednak se ve tmě u zdí fakulty občas vyskytují obtěžující
opilci. Bohužel je to přímá cesta z ulic K Cihelně, K Rozvodně, U Josefa a Kunětická na MHD na Hradecké ulici.
Co je ale ještě horší, přímo v chodníku nebo těsně u jeho kraje v trávě je řada zakrytých otvorů pro nikdy
nenainstalovaná svítidla. Zakrytí je provedeno plechovým víčkem, ze kterého čouhá několik cca 10-15 cm
dlouhých ostrých šroubů. Přes den jsou aspoň vidět, v noci nebo pod tenkou vrstvou sněhu není vidět nic. Pokud
by někdo zakopl a spadl na to hlavou, bude tam smrťák - ty šrouby jsou dost dlouhé a pevné, aby padajícímu
člověku prorazily lebku. A co je ještě horší - touto cestou chodí děti na autobusy do školy a dětí jdoucí do školy v
Polabinách I. Považuji to za mimořádně nebezpečné místo a čekal jsem, že se univerzita bude obtěžovat
dokončit i tuto část stavby. Univerzitě je to ovšem evidentně zcela jedno, protože tento chodník slouží obyvatelům
Cihelny, nikoli studentům a zaměstnancům univerzity (není u něj žádný vchod do budovy), takže je to asi nepálí.
Mohla by s tím tedy něco udělat polabinská radnice? Myslím si, že je to skutečně nebezpečné místo a snad se
nebude čekat až na první tragický úraz, aby se náhle osoby zodpovědné za nedostavění chodníku "s
překvapením dozvěděly", že jejich nedokončená práce má někoho na svědomí. Předem děkuji za pomoc a
dovolím si dodat, že to docela spěchá. Za 4 týdny skončí letní čas a bude se stmívat už před šestou hodinou.
Můžete se sami dojít podívat, kolik tamtudy v tuto dobu chodí lidí a hlavně dětí.

V.L.: uzavírka Kunětická
[03.10.2011 18:52]
Děkuji, za informace i za rychlost odpovědi. :-)

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: uzavírka Kunětická
[03.10.2011 14:09]
Obecně - povolené uzavírky se publikují hromadně na webu města. Když kliknete nahoře na záložku ÚŘAD, dále
pak Důležité informace, tak tam jsou zveřejněny všechny aktuální uzavírky, o kterých se už ví na 100%. Pokud
jde o Kunětickou, zatím nic dalšího není definitivní. RWE přišlíbilo, že učiní vše pro to, aby rekonstrukce první
části plynovodu byla dokončena do 15. 10. a pak by teoreticky mohla začít uzavírka ulice kvůli výstavbě
kanalizace. Jakmile budeme mít přesnější údaje, budeme je ihned zveřejňovat.

V.L.: Uzavírka Kunětická
[03.10.2011 11:34]
Pane Řezanino, bylo by možno někde publikovat přesný rozpis termínů uzavírek? V informacích o projektu jsou
uvedeny jen dva termíny dokončení, nic víc. V lokalitě bydlím, parkuji a občas jedu na pár dní mimo Pardubice.
Takže bych rád věděl dopředu například to, kdy bude nutno přeparkovat, abych se pak nevrátil a nezjistil, že mám
vůz odtažený, protože překážel stavbě. Nemluvě o tom, že by se tyto termíny asi hodily i těm, kdo si třeba kupují
velké domácí spotřebiče. Rozvozová služba je sice doveze až k domu, ale těžko je ponese 250 metrů přes
výkopy, protože bude ulice zrovna zavřená. Chápu, že dopředu neznáte detailní harmonogram celé stavby, ale

aspoň termíny, o kterých už na 100 % víte, by bylo dobré zveřejnit, třeba zde na stránkách městské části. Předem
děkuji za jakékoli bližší informace.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: uzavírka
[03.10.2011 08:07]
Dobrý den, vjezd do ulice Kunětické je uzavřen prozatím jen do 4. 10. a zákaz vjezdu je s dodatkovou tabulkou
"MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY", takže obyvatelé ulice mohou vjíždět. Důvodem omezení provozu je kácení
stromů. Pokud jde o termín dokončení, o několik příspěvků níže jsme již psali o problému s nutnou rekonstrukcí
plynovodu, kterou - byť předem přislíbenou - RWE zahajuje teprve v těchto dnech. Je bohužel jasné, že celá
rekonstrukce ulice se do zimy nedá stihnout. První etapu je však nutné provést, jinak město přijde bezmála o 4
mil. Kč státní dotace.

wt: uzavírka
[30.09.2011 11:47]
Dobrý den, chtěl byh se zeptat, proč je uzavřen u kruhového objezdu U Josefa výjezd do ulice Kunětická? Od
kruhového objezdu až po křižovatku s ulicí Mezi Zahradami se nic neděje a ani o kus dál jsem si nevšiml
nějakých prací. To uzavíráte pro jistotu týden dopředu komunikaci nebo se snad přes víkend očekávají extra
práce na vozovce? A ohledně úprav ulice Kunětické doufám, že neznamená poznámka u projektu: dokončení: 1.
etapa listopad 2011, 2. etapa jaro 2012, to že se v první etapě vše rozkopá, přes zimu budem jezdit přes
rozkopanou ulici a na jaře se to dodělá.

Dalibor Pavlík: Rocková pouť
[25.09.2011 20:18]
Dobrý den, chtěl bych vyjádřit svůj nesouhlas s konáním akce Rocková pouť, která se konala 24.9. na Pergole.
Celé odpoledne jsem kvůli velkému hluku musel strávit mimo svůj byt. Na akci jsem se šel podívat a myslím, že
jejím účastníky byly opravdu především účastníci rocku, kteří se sem do Polabin sjeli. Rock patří do rockových
klubů a ne na sídliště! Jiné akce tady na Pergole bych určitě podpořil, pokud s nimi nebude spojen stejný hluk
jako včera. Dalibor Pavlík

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: výsledek rekonstrukce pěší lávky
[21.09.2011 17:00]
Dobrý den, opravu lávky nezajišťoval městský obvod Pardubice II nýbrž odbor dopravy Magistrátu města
Pardubic. Přikládáme jeho stanovisko: Na lávce kpt. Bartoše v Pardubicích probíhala do 20.9. 2011 technologická
pauza z důvodu vyzrání betonové směsi C 30/37 XF4. Poté se opraví lokální trhliny. Lávka bude pomoci
mobilního plotu rozdělena na dvě části (nebude nutné její uzavření). Povrch bude upraven brokováním, čímž
dojde ke sjednocení povrchu. Poté se provede izolační vrstva včetně sjednocujícího nátěru. Po ukončení prací se
odstraní mobilní plot. Předpokládaný termín dokončení prací je stanoven na konec září s ohledem na
povětrnostní podmínky. Cena opravy lávky je 1,6 mil. Kč. Předmětem rekonstrukce byla oprava povrchu, oprava a
obnova nátěrového systému zábradlí a nosné části ocelové konstrukce, což se projevilo až po odkrytí povrchu.
Záruka bude standartně 36 měsíců.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: harmonogram - Kunětická
[21.09.2011 15:13]
Dobrý den, Vaše obavy jsou bohužel opodstatněné. Ze strany MO Pardubice II byla akce připravena k realizaci v
březnu. Následně se čekalo, zda ministerstvo přidělí dotaci, to se stalo v květnu. Poté byla předána kompletní
dokumentace na Magistrát města Pardubic, který zajišťuje realizaci akce. Koncem června schválilo Zastupitelstvo
města způsob financování a následně probíhalo výběrové řízení na dodavatele, s nímž byla podepsána smlouva
teprve před několika dny, ve smlouvě je termín dokončení celé akce listopad 2011. Hlavní problém ale spočívá
jinde. Jak jsme již rovněž psali v Pravobřežním zpravodaji, akci musí předcházet rekonstrukce plynovodu. Ta byla
s RWE dohodnuta již před dvěma lety, avšak také dosud nezačala, byť byla projekčně připravena již včervnu.
Tato situace vážně ohrožuje průběh rekonstrukce ulice, nyní probíhají intenzivní jednání mezi zástupci RWE,
města a jejich dodavateli. Snahou městského obvodu je realizovat akci pokud možno naráz a to by se pak
nabízelo její přesunutí na příští rok. Zde ovšem narážíme na riziko, že při nesplnění termínu dokončení první
etapy (konec roku 2011) může město přijít o státní dotaci.

Petr: Výsledek rekonstrukce pěší lávky
[21.09.2011 07:39]
Dobrý den, rád bych znal Váš názor na kvalitu provedené rekonstrukce pěší lávky. Očekával jsem, že in-line
bruslaři budou moci bez potíží přes lávku přejíždět. Ovšem už nyní je betonový povrch nerovný a místy
popraskaný. Jak myslíte, že bude lávka vypadat po zimě? Já myslím, že asi stejně jako před rekonstrukcí. Kolik
finančních prostředků to stálo (alespoň řádově)? Co vlastně bylo předmětem rekonstrukce? Jak dlouhá je záruka
na tuto rekonstrukci? Děkuji

obyvatel Kunětické: harmonogram
[18.09.2011 22:42]
Dobrý den, nenašel jsem na vašich stránkách nic konkrétního o opravě Kunětické ulice. Zajímají mě hlavně
termíny provedení všech prací, o kterých píšete v Pravobřežním zpravodaji. Mám obavy, aby se neopakovala
situace jako při rekonstrukci křižovatky U Josefa, kdy se akce zahájila a přes zimu stála! Pak se zdůvodňuje, že
pro mráz není možné pokračovat...Děkuji za podrobnou odpověď.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: cyklostezky v ul. Bělehradská
[31.08.2011 17:46]
K příspěvku pana Novotného a Josefa dodáváme, že ani my zatím nedisponujeme výsledky průzkumu využívání
cyklostezek a vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na Bělehradské. Až nám budou poskytnuty, rádi je
zveřejníme. Pokud jde o opravu dopravního značení parkovišť v Polabinách, podařilo se nám s odborem dopravy
Magistrátu města Pardubic dohodnout, že konečně začala postupná systematická obnova vodorovného
dopravního značení v návaznosti na blokové čištění vybraných ulic. Letos to bylo např. v ulici Mladých,
Ohrazenické, Prodloužené a věříme, že tento trend bude pokračovat.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Hluk v Polabinách
[31.08.2011 17:34]

Pro Katku a Elenu: o kontrolu dodržování provozní doby předzahrádky Herna-baru na Pergole jsme požádali
Městskou policii již před časem - mrzí nás, že se dosud situace nezlepšila. Když budou problémy, neváhejte volat
linku 156, proto přece Městskou policii máme. Současně jsme upozornili i provozovatele Herna-baru i sousední
restaurace U starýho slona, aby dohlédli na dodržování nočního klidu.

Elena: Hluk v Polabinách
[31.08.2011 10:24]
Dobrý den, ohledně hluku z předzahrádky herny na Pergole a jejím okolí jsme se snažili jednat s personálem
herny, žádali jsme o pomoc Měst.obvod Polabiny i MP, ale bohužel nic se nezměnilo a po celé léto nelze otevřít v
nočních hodinách okna ani se vyspat. Nedodržuje se noční klid a celé okolí je návštěvníky herny znečišťováno.
Má někdo zájem tuto situaci řešit.

Josef: cyklostezky Bělehradská
[29.08.2011 21:27]
jen bych doplnil, že jízdní pruh pro vozidla je tak malý, že trolejbusy jezdí kolama po čáře a zasahují do stezky;
krom toho nejsou tyto cyklopruhy využívány, ocenil bych zastavení tohoto nesmyslu, Pardubice mají tak malé
ulice, že stezky mimo komunikace jsou daleko lepší, bezpečnější a hlavně jsou již vybudovány; v zimě jsou nové
stezky zahrnuty sněhem kdežto stezky mimo silnici byly minulou zimu dobře sjízdné.

Katka - Polabiny: Hluk v Polabinách
[29.08.2011 20:30]
Dobrý den, zajímalo by mě jak řešíte nebo spíš neřešíte noční hluk na přilehlých zahrádkách konkrétně Non stop
herna u Pergoly. Nedávno jsem na obvodu zjistila že mají povolenou zahrádku jen do 21:00 ale bohužel to
nedodržují jde odtamtud hluk a my nemůžeme kvůli místním opilcům klidně spát natož si přes noc vyvětrat
zvláště v takovýchto letních vedrech. Na co policii máme když není schopna ani udržet pořádek a co řády ty jsou
pro legraci? Prosím o odpověď. Děkuji.

novotný: cyklostezky v ul. Bělehradská
[29.08.2011 14:44]
Dobrý den. jako občan Polabin bych velice uvítal kdyby magistrát přestal mrhat finančními prostředky. Jedná se
konkrétně o nesmyslné náklady na odboru dopravy (např. nesmyslný a nefunkční kruhový objezd u Intersparu,
nebo nové značení cyklostesek na Bělehradské).V současné době bylo značení obnoveno a myslím si že za ty
peníze by se mohlo opravit značení parkovišť v Polabinách. Denně několikrát projíždím po Bělehradské ulici,
nebo se pohybuji po chodnících a za dobu fungování nové stezky na komunikaci, od lońského podzimu, jsem na
ní viděl jet pouze 2 cyklisty ( dva cyklisty)!To že se tam průjezdnost aut po komunikaci zhoršila o tom není
diskusí, a navíc chování některých cyklistů je neomalené, myslí si, že mají všude přednost. Kde je slíbené
vyhodnocení tohoto nesmyslného projektu, který kritizovali i odborníci z Dopravní fakulty Pce?

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kunětická ulice

[29.08.2011 07:55]
Dobrý den, ano - rekonstrukce Kunětické ulice se letos uskuteční. Nyní je realizace akce v režii odboru majetku a
investic Magistrátu města Pardubic. Výběrové řízení na dodavatele se již uskutečnilo a připravuje se podpis
smlouvy o dílo.

Petra D.: Kunětická ulice
[27.08.2011 19:12]
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zdy se v letošním roce bude konat oprava Kunětické ulice jak bylo v plánu.
Děkuji za odpověd PD

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: hluk a noční klid
[26.08.2011 10:32]
Dobrý den, fungování Městské policie se odvíjí od objemu finančních prostředků, který je na její činnost přidělen
Zastupitelstvem města Pardubic, takže to není přímo otázka pro městský obvod. Ten může Městské policii
zadávat dle svého uvážení tzv. prioritní úkoly a vyžadovat zprávu o jejich plnění. Shodou okolností aktuální
prioritní úkol zadaný na základě podnětů občanů v červnu 2011 se týká právě požadavku zvýšeného dohledu nad
dodržováním veřejného pořádku ve večerních a nočních hodinách v okolí provozoven v ul. Ohrazenické. Podle
dosavadních průběžných zpráv bylo zde od 23. 6. do 14. 8. 2011 provedeno 59 kontrol a bylo zjištěno celkem 30x
porušení přestupkového zákona (rušení nočního klidu). Na závěr dodávám, že naše tj. obvodní zastupitelstvo se
nezabývá nereálnými projekty, o čemž snad dostatečně svědčí již řadu let probíhající regenerace sídliště
Polabiny – příkladem může být např. právě ulice Ohrazenická a centrální náměstíčko Polabiny 1.

ŠM: rušení nočního klidu
[25.08.2011 11:08]
dobrý den, můžete mi říct, proč k rušení nočního klidu nevyjede PČR v Polabinách, když ti opilci hulákají kousek
od nich? To pomáhaj a chráněj někde jinde? Nebo to neslyšej,případně se jich bojej? MP s tím nic nenadělá,ti
než dojedou,jsou tihle "zpěváci" někde jinde...

Josef: hluk a MP Pce
[23.08.2011 14:27]
Dobrý den, také bych rád nějakou informaci jak vlastně pracuje MP v Polabinách 2, pokud strážníky vidím, pak
jen velmi zřídka a ve vozidle a jinak vůbec nic. Zvláště bych položil důraz na kontrolu pejskařů, to si myslím že
právě MP má ve svých úkolech; ho..a na chodnících a trávě už začínají silně vadit.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: MHD přes most v Polabinách
[23.08.2011 11:22]

Citujeme z oficiálního webu Dopravního podniku města Pardubic: Na základě rozhodnutí Rady města Pardubic
nebude s okamžitou platností jízdným zpoplatněn úsek mezi zastávkami Hlavní nádraží, Albert Hypermarket Lidická a zpět mezi zastávkami Lidická - Polabiny, Albert Hypermarket. Toto opatření se týká POUZE výše
uvedeného jednoho zastávkého úseku oběma směry a to z toho důvodu, že most přes Labe v ulici Kpt. Bartoše je
pro chodce uzavřen a městská hromadná doprava tak slouží k převozu cestujících, kteří se potřebují dostat ze
směru od Alberta do Polabin a zpět. Ze zastávky Lidická směrem dále do Polabin a ze zastávky Polabiny, Albert
Hypermarket směrem do centra již platí stálé tarifní podmínky a každý cestující je povinen mít z těchto zastávek
zaplacené jízdné. Upozorňujeme, že v těchto místech bude posílena revizorská kontrola, takže jet dále, byť o
jednu zastávku bez jízdného se opravdu nevyplatí.

kkathia: MHD přes most v polabinách
[23.08.2011 07:13]
Dobrý den, také slyšela jsem, že MHD je od Alberta k zastávce lidická zdarma. Je to pravda? Potřebuji se totiž
dostat pouze z nádraží do lidické. Normálně chodím pěšky, ale teď nemohu. Děkuji za odpověď.

A.Kopalová: hluk po 22. hodině
[22.08.2011 19:58]
Dobrý den, jsou to necelé 2 roky co jsem se nastěhovala do Polabin, konkrétně do ulice Ohrazenická. Zajímalo by
mě, jak Policie ČR, popřípadě Městská policie zajišťuje noční klid po 22 hodině v ulicích Polabin. Protože alespoň
projíždějící policejní auto, natož zasahující jsem zde ještě neviděla. Ono by to také vypadalo jinak, kdyby každých
500 metrů nebyly non-stopy. Chápu, že v létě je všechno víc slyšet, ale už to přesahuje únosnou mez. Další věcí
jsou skupinky opilců, které přes den není problém vidět se povalovat u dětských hřišť nebo na náměstíčku u
Ohrazenické ulice. Prosím o odpověď, zda zlepšit úroveň žití v této lokalitě a hlavně také bezpečnost nás i našich
dětí je prioritou pro naše zastupitelsvo, nebo je zajímají pouze předražené projekty, na které stejně nejsou
peníze. Díky moc.

michaela: zelenovamisa@seznam.cz
[19.08.2011 23:11]
Dobry den chtela bych se zeptat zda je pravda ze usek od lidicky k albertu je MHD zdarma.dekuji za odpoved

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: cesta z Polabin do práce
[05.08.2011 07:47]
Bohužel každá oprava mostu spojená s uzavírkou přináší komplikace v podobě zajížďky (v tomto případě
zacházky) na nejbližší další most. Ten je - podle místa Vašeho bydliště - buď v Rosicích nebo u zimního stadionu.
Oprava byla naplánována na prázdninové období, kdy je díky dovoleným relativně menší provoz. Naprosto
chápeme, že přesto je toto omezení velmi nepříjemné. Bohužel odbor dopravy Magistrátu města Pardubic zamítl
náš návrh, aby chodci chodili po chráněném koridoru na vozovce za cenu omezení motoristické dopravy. Kdo
tedy nehodlá využít služeb MHD nebo jet na kole či autem, bude se muset smířit s dvacetiminutovou procházkou
podél Labe navíc.

Martin: Cesta z Polabin do práce
[03.08.2011 21:10]
Chtěl jsem se zeptat když už se ten most na ulici kpt Bartoše začal opravovat mohl by mi prosím někdo říct jak
bych se mohl dostat z jednoho břehu na druhý když pracuji v Obi.To mam vstávat ve čtyři ráno abych ztihnul dojít
do práce včas.Přiznám se a vím že takových tady je dost chodím po silnici vím že hazarduji ale proč bych měl
zbytečně obcházet půlku Pardubic?

Tomáš Kozák - ÚMO Pardubice II: lávka přes Labe do Polabin
[29.07.2011 08:57]
Dobrý den, dle sdělení odboru dopravy Magistrátu města Pardubic budou v termínu od 2. 8. nejpozději do 31. 8.
2011 probíhat za plné uzavírky nutné opravy na lávce u mostu Kpt. Bartoše.

Tomáš Kozák - ÚMO Pardubice II: chodník podél domu v ul. Chemiků
[29.07.2011 08:50]
Dobrý den, vzhledem k rozsahu výkopu a stavu komunikace se v současné době dojednává oprava v celé její šíři
vč. položení nových obrub podél domu.

spinka: Jakobydlaždič
[27.07.2011 15:21]
Dobrý den,chci se jen zeptat co bude dále s chodníkem podél celého domu v ulici CHemiků až to
ten,,DLÁŽDIČ"kterého tu zřejmě omylem zapomněli před obecnim uřadem konečně došmrdlá. Děkuji.Špinka
Petr,Chemiků 127.

Polabiňák: Lávka přes LABE do Polabin
[26.07.2011 19:56]
Chtěl jsem se zeptat zda bude skutečně uzavřena lávka na ulici kpt.Bartoše přes Labe pro pěší a cyklisty bez
náhrady??? Město už před lety slibovalo, že firma co stavěla sídliště Poseidon na Závodu míru postaví lávku pro
pěší a cyklisty. Jak to s tím vypadá? Firma totiž městu neplatila za pozemky a lávka jaksi stále chybí - existuje
pouze na Poseidonu jakýsi základ lávky přes Labe mezi domy. Děkuji za informaci.

sharka.68: Dodržování muzicírování
[17.07.2011 18:06]

dobrý den, je tui neděle a zase ta muzika na Pargole. Jak je možné, že se nedodržuej hraní do 18:00 hodin? Proč
načíná dechovka další sérii i 8 minut po 18té hodině???? Když už to nehodláte v rámci šetřní zrušit,tak alespoň
berte ohled na ty,co tím trpí a dodržujte hrací časy. Děkuji.

Novotná: dětské hřiště
[29.06.2011 10:53]
Pokud dobře čtu: "Jiná dřevěná atrakce by jistě děti zabavila a nebylo by to na úkor kvality bydlení na sídlišti",
obyvatelům nejde o přemístění hřiště, ale o jediný herní prvek, který způsobuje nadměrný hluk. Zřejmě došlo ke
špatnému pochopení ze strany pana Řezaniny...

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: dětské hřiště na Cihelně
[28.06.2011 09:15]
Vážená paní Šimková, mrzí nás, že Vaše dojmy z nového hřiště na Cihelně jsou takto negativní. Domníváme se
však, že přemístění herního prvku jinam není řešením. Hřiště jsou umísťována obvykle v blízkosti domů a
umístění na nějaké odlehlé místo si nedovedeme představit. Nové hřiště je díky své atraktivnosti hojně
navštěvováno a s tím je bohužel spojena zvýšená hlučnost. Takové zkušenosti máme i z jiných lokalit, kde došlo
k rekonstrukci hřiště, a to bez ohledu na materiál, z něhož je hřiště vyrobeno.

Bělehradská 273,Pardubice: děkujeme...
[21.06.2011 15:42]
Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: uvolněný kanál - víko [10.06.2011 13:29] Děkujeme mnohokrát,bylo
opraveno.

Eva Šimková: Nevhodnost umístění dětského hřiště na sídlišti Cihelna (esimk@seznam.cz)
[18.06.2011 16:39]
Vážení, obracím se na Vás s připomínku, resp. stížností, která se týká dětského hřiště na sídlišti Cihelna.
Konkrétně jde o hřiště, které je umístěné v uzavřeném prostoru mezi panelovými domy a jehož hlavní dětská
atrakce je RAKETA. Jedná se o zcela nevhodně vybranou dětskou atrakci pro toto prostranství. Raketa je
vyrobená z plechu a jejím největším úskalím je plechová klouzačka z rakety. Tu děti, kromě klouzání, v její spodní
části používají i jako trampolínu. Neúměrné dunění a hluk, který je s tím spojený, ruší obyvatele přilehlých domů.
Doporučuji tuto dětskou atrakci přemístit do vhodnějšího prostoru. Pro ověření mé informace Vám navrhuji
návštěvu dětského hřiště a především udělat si průzkum mezi obyvateli přilehlých domů, abyste si ověřili, zda se
Váš jistě dobrý úmysl zajistit dětem místo na hraní spíš nezměnil v to, že jste realizací této stavby znepříjemnili
mnoha lidem bydlení. Jiná dřevěná atrakce by jistě děti zabavila a nebylo by to na úkor kvality bydlení na sídlišti.
Dopady dětské atrakce na obyvatele přilehlých domů jsou takové, že je nezbytné je řešit.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: uvolněný kanál - víko
[10.06.2011 13:29]

Dobrý den, uvolněné víko jsme nahlásili Vodovodům a kanalizacím Pardubice - bylo nám přislíbeno zjednání
nápravy.

Bělehradská 273,Pardubice: uvolněný kanál - víko
[10.06.2011 07:21]
dobrý den pane Řezanino, prosím mohl byste dát pokyn k výměně víka-kruhového deklu na kanále před domem
Bělehradská 273, víko se viklá, je vydrolené, děti se na něm neustále houpají a začíná být nebezpečné pro okolí.
Děkujeme.

Jiří Šimek - ÚMO Pardubice II: Hokejbal - odpověď
[09.06.2011 12:56]
Vážený Tony, na základě Vašeho příspěvku byli osloveni pořadatelé zmíněné akce. Ti si jsou vědomi větší míry
hluku, kterému byli vystaveni obyvatelé přilehlých domů. Naším prostřednictvím vyjadřují politování nad možným
znepříjemněním uplynulého víkendu a zároveň ujišťují, že se jednalo o mimořádnou a jednorázovou akci
(mistrovství republiky), která se nebude v dohledné době opakovat.

Tony: Hokejbal
[05.06.2011 21:18]
Dobrý den, situace s hokejbalovými turnaji na hřišti proti SBD Družba mi přijde již neúnosná. Pro zábavu pár
desítek lidí, trpí tisíce bydlící v okolí. Myslím si, že jsem člověk tolerantní, celý týden i tu sobotu řev, mlácení do
bubnů a hlasitou hudbu neberoucí ohled na okolí nějak přežiju. Ale je nutné ničit lidem i neděle? 5.6.2011 - od
7.00 hod do 21.30 hod. neutuchající hluk!! Hlasitá hudba, řev jedinců, kteří tím nejspíš ventilují před okolím svojí
inteligenci, mlácení do bubnů!!!! a troubení vuvuzel!!!! uprostřed městské zástavby, to už je trochu přes hranu
tolerance nejen mne, ale i dalších občanů Polabin. Když už nějaká hlava pomazaná povolila uprostřed sídliště
hřiště, mělo by se snad zajistit, aby okolí nebylo neustále obtěžováno nad únosnou míru. Kdyby se jednalo o
jeden dva zápasy za týden, tak je to jedno, ale čeho je moc, toho je skutečně příliš.

sharka: zase ta muzika Na Pergole
[29.05.2011 15:22]
Dobrý den, je neděle 29.5. 15:15h a to solo na trubku by probralo i mrtvého...nemají náhodou ty koncerty pro
důchodce začínat v 16:00 a končit v 18:00h ? Mohli byste prosím udělat něco pro to, aby byl ten čas dodržován?
Když už je nechcete přesunout někam jinam. přitom kdyby každej rok byla tato hudba na jiné části Polabin,
nebudila by mezi těmi,co o ni nestojí takovou averzi. Děkuji.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Popelnice na papír
[25.05.2011 16:29]

Dobrý den, modré kontejnery na papír zatím nejsou na všech stanovištích. Postupně se doplňují, avšak v
Lonkově ulici je problém, že se na stávající plochy již nevejdou. Nejbližší kontejner na papír naleznete na
separačním dvoře takřka "za rohem", který je ovšem nutno využít pouze v provozní době - tj. v pondělí a v sobotu
od 8-12 hod. a v úterý a ve čtvrtek od 13-17 hod.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: noční klid
[25.05.2011 16:23]
Dobrý den, podnět ohledně rušení nočního klidu v okolí Discoklubu Klec jsme předali Městské policii. V případě
potřeby můžete rovněž využít tísňovou linku 156.

Pan Zodpovědný: Popelnice na papír
[24.05.2011 21:55]
Dobrý den, rád bych třídil odpad krom plastového a skleněného i na papírový, protože jsem přesvědčen o
smysluplnosti této činnosti. Bydlím v Lonkově ulici 467 a bohužel jsem v okolí nezaznamenal popelnici na papír.
Bylo by možné tuto někam umístit nebo jsem ji snad přehlédl a je za rohem? Díky za odpověď

PeSk: nocni klid
[24.05.2011 10:41]
Dobry den, obracim se na Vas s zadosti o zajisteni nocniho klidu v ulicich v okoli Discoklubu Klec. Kazdou noc
budi obyvatele okolnich domu hvezdna pechota svymi opileckymi hlasitymi vyjevy. Dlouho jsem v nocnich
hodinach nepotkal hlidku mestske policie, ktera asi pracuje jen pres den a nahani pejskare, rozdava boticky apod.
Dekuji za pripadne reseni.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kunětická ulice - chodník
[21.04.2011 11:11]
Dobrý den, máte pravdu, že betonové chodníky v okolí domu čp. 100 jsou v čím dál horším stavu, povrch se
vydroluje. V letošním roce usilujeme o získání státní dotace na rekonstrukci Kunětické ulice - pokud se to podaří,
vyřeší se prostranství před domem čp. 100. Bohužel chodník do centra v projektu obsažen není, ale budeme se
snažit s ním také něco provést.

Petra D. Kunětická ulice: chodník
[19.04.2011 22:29]
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda je v plánu oprava chodníků od domu na Cihelně čp.100 vedoucí do středu
sídliště. Je to katastrofa a chodník připomíná spíše staveniště, vytlučený beton a spousta kamenů. Jezdím tu
každý den s kočárkem a kolečka mi pomalu odcházejí díky tomuto povrchu. děkuji za odpověď

Jitka Střižíková - ÚMO Pardubice II: poplatek za komunální odpad
[14.04.2011 08:17]
Poplatek lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu – č. účtu obvodu je 19-2374030297/0100, specifický
symbol 1337, variabilní symbol pro občany, kteří neobdrželi poukázku, je jejich rodné číslo bez čísel za lomítkem
(tzn. pouze prvních šest čísel rodného čísla). V ostatních případech je variabilní symbol uveden na každé
poštovní poukázce. Tyto variabilní symboly zadávejte, prosím, velmi pečlivě – pokud jej zadáte chybně, bude
platba připočtena nikoli Vám, ale poplatníkovi s variabilním symbolem, který jste zadali.

Lukáš: poplatek za komunální odpad
[13.04.2011 19:52]
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je možné poplatek za komunální odpad zaplatit i bezhotovostním převodem z
účtu. Děkuji.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: cyklostezky v ul. Bělehradská
[08.04.2011 07:13]
Záměrem autorů tohoto opatření bylo nabídnout cyklistům možnost volby a současně sledovat poptávku jednak
po společné stezce pro chodce a cyklisty a jednak po vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty na vozovce. Jelikož
loni na podzim už se hlavní cyklistická sezóna blížila ke konci, předpokládáme, že se letos dočkáme výsledků
tohoto sledování.

Josef: cyklostezky v ul. Bělehradská
[07.04.2011 16:21]
Dobrý den, jaký bude další osud cyklostezek, které vznikly na podzim loňského roku na silnici v ulici
Bělehradská? Děkuji za odpověď.

Jiří Šimek - ÚMO Pardubice II: Re: pane Šimku
[28.03.2011 09:20]
Vážená sharko, díky za Váš názor a námět ke zlepšení propagace.

sharka: pane Šimku
[28.03.2011 08:33]

nemohu s Váími souhlasit ohledně možností, jak seznámit polabinskou veřejnost s aktualitami v našem obvodě.
Navrhovala bych následující: zjistěte si kontakty na SVJ v polabinských domech a domluvte se s výborem,aby
tyto informace umisťoval na nástěnkách ve vchodech, vyvěste tyto informace na legální plakátovací plochy,
udělejte trhům reklamu (i když tam o víkendu byly 3 stánky-pečivo,uzeniny a zahrádkář)...ne všichni mají internet
(lidi nad 70 let), ne všichni navštěvují tyto stránky...nevidím důvod, proč byste Magistrátu nemohli dát informaci ke
zveřejnění v rozhlase, když i Polabiny jsou městskou částí. Dále by stálo za zvážení domluvit se se zástupci
Ohrazenic,Trnové,Rosic...mají to na Polabiny - potažmo na FT kousek. Pakliže jste na tyto možnosti nepřišli
sami,je mi to líto, ale s propagací akcí a prací zaměstnance,který má toto na starost,spokojena nejsem.

Jiří Šimek - ÚMO Pardubice II: začaly FT na Polabinách
[25.03.2011 13:19]
Vážená sharko, předem mé odpovědi bych rád zopakoval, že ona Vámi zmíněná hlášení o kulturních a
sportovních akcích a jiných „blbinách“ jak uvádíte, má na starosti Magistrát města Pardubic, nikoli náš úřad, jak již
na tomto fóru bylo uvedeno. Vzhledem k tomu, že nemáme tolik možností jak seznámit polabinskou veřejnost s
novinkami a aktualitami v našem obvodě, zůstávají stěžejními komunikačními prostředky naše webové stránky
(kde již zpráva o farmářských sobotách je) a zpravodaj. Nicméně děkujeme za zajímavý podnět, kterým se
budeme v budoucnu zabývat. Jak jste správně uvedla, byla informace uveřejněna ve zpravodaji č. 1/2011, který
se roznášel skutečně od 22.3.2011. Bohužel, není v našich silách uvést všechny aktuality v daném čase v
periodiku, které vychází 4x do roka. Věřím však, že si cestu na farmářské soboty ještě mnohokrát najdete, neboť
se budou konat až do října.

sharka: začaly FT na Polabinách
[23.03.2011 15:20]
19.3. se objevily tolik vyhlížené stánky s pečivem a uzeninou, jen lidem to nikdo neřekl, hlavně, že městský
rozhlas informuje o inlajn akcích a jiných blbinách, užitečné informace zamlčuje. Jo,napsali jste to do Zpravodaje,
ale ten nám do schránek dali až v úterý...22.3.

Jiří Srbek - starosta MO Pardubice II: Smysl městských obvodů
[22.03.2011 09:05]
Je pravda, že podobné mediální kauzy vrhají špatné světlo na městské obvody. Ale opravdu si nemyslím, že
případná pochybení jednotlivců odůvodňují požadavky na zrušení městských obvodů. Osobně jsem přesvědčen,
že ohledně našeho úřadu a paní tajemnice se žádných průšvihů nedočkáme.

Jirka: Smysl městských obvodů
[15.03.2011 17:50]
Pane starosto, další městský obvod (jednička) čelí skandálu - placení dvou tajemníků a průšvihy tajemnice
Křížové. Zařadil se tak po bok městského obvodu (pětky), kde tajemník Jiří Šmaha šikanoval podřízené a vyplatil
odměny za volby ve výši dvakrát 80tisíc Kč. Můj dotaz z ní, nemyslíte si, že takovéto skandály odůvodňují
požadavky na zrušení městský obvodů? Vždyť je to ostuda a nikdo nenese následky. A pro pó,na jaké průšvihy
se občané Polabin mohou těšit ohledně Vašeho úřadu (tajemnice)?

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Bělehradská - pruhy pro cyklisty
[20.12.2010 10:19]
Díky za názor Pavle, je dobře, že diskuse na toto téma se rozproudila. V rámci této diskuse nevidíme důvod, proč
nezveřejnit odkaz na občanské sdružení Město na kole. Pokud vznikne nějaké sdružení s opačnými názory,
klidně zveřejníme odkaz i na jejich stránky.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: sníh
[20.12.2010 10:13]
Dobrý den Jiří, možnost využití tzv. veřejné služby na odklízení sněhu byla předmětem diskuse na posledním
jednání Rady městského obvodu Pardubice II. Rada se zatím nedobrala ke konkrétnímu závěru, zazněly
argumenty pro i proti, ale určitě se k tomuto tématu ještě vrátí.

Pavel: Bělehradská - pruhy pro cyklisty
[19.12.2010 12:05]
Naprostá šílenost. Uvádět ZDE odkaz na občanské sdružení, jehož ZÁJMEM je prosadit kola do hustého
městského provozu považuji za nekorektní. Pruhy na Bělehradské jsou drahý a nebezpečný experiment z našich
(veřejných) peněz. Plně se stavím za názory pánů Chlaně a Drahotského v Pravobřežním zpravodaji.

Jiří: sníh
[17.12.2010 14:48]
Dobrý den, nemyslíte,že už nastala ta správná chvíle, kdyby měli naši (dlouhodobě) nezaměstnaní MASOVE
nastoupit na uklid sněhu. Městská policie by se také místo jejich pravidelných procházek mohla zapojit, minimálně
tím, že by tyto čety odklízečů organizovala a hlídala,když už nemůžou strážníci vzit do ruky lopaty jako v jiných
městech. Město by to nestálo ani korunu navíc. Vyzívat občany, aby přispěly je asi logické, ale pokud člověk
pracuje od rána do večera,tak těžko chápe,že někdo bere dávky a nemuže za to něco pro město udělat. Díky

obyvatel Lonkova ul.: okolí "Bajkalu"
[25.11.2010 09:34]
Dobry den, dekuji za odpoved, ktera me vubec nepotesila. Je videt, ze majitel vlastnik tam nebydli a nemusi se
denne potykat s cestou na zastavku i jinam. Resim to jizdou na kole, ktere tam pak nechavam coz neni idealni
reseni. Zrovna vcera to byla lahudka, dostat se 3x sem tam na Stavarov rozblacenou,podmacenou loukou i
"vyslapanymi" cestickami. Budu verit a doufat, ze se to vyresi. S pozdravem obyvatel.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: okolí Bajkalu
[12.11.2010 08:40]

Dobrý den, bohužel stále platí to, co jsem před rokem psal. V současné době probíhá příprava Programu rozvoje
MO Pardubice II na následující 4 roky, okolí Bajkalu bude jistě jednou z akcí, o které se bude diskutovat.
Realizace chybějících chodníků a několika lamp tentokrát zde nevázne na financích, ale na nedořešených (spíše
zablokovaných) majetkoprávních vztazích k pozemkům.

obyvatel Lonkova ul.: okolí "Bajkalu"
[11.11.2010 09:55]
Dobrý den, opět po roce dotaz je-li nejaka naděje na zrizení chodníku nebo upravu pro chodce kolem obou
"brehu" Bajkalu a změna v jednání s majiteli? Bydlím v Lonkovce, u stezky. Nejbližší zastavka hotel-Harmony,ale
tam skoro nic nejezdi (zvlastě po 20h a o víkendu) a tedy zbývá jít na zastavku Polabiny-Hradecká nebo Zimní
stadion, což je myslím dosti daleko. Na nejbližší zastavku - Stavařov, kde jezdí nejvíce spojů není možné žádnou
schůdnou cestou dojít. Obzlášť ted v zimě a v období deštů je tam všude bláto, jak vyšlapaná cestička,tak trávník
okolo je zatopený,vyjdu z bytu s čistou obuví,ve městě si pak připadám jak nějaký jezeďák, nemluvě o tom, když
mám jako žena podpatky, tak se to v trávě boří a boty jsou zničené. A další problém je tma, v zimním období už
od 17h a jedu-li z města s těžkými taškami tak od univerzitní auly je to pořadný kus..tedy risknu zase cestu od
zastávky Stavařov, s tím, že boty už doma umyji ale zase je to pro změnu nebezbečné, není vidět na krok! Vím,
že spousta lidí jezdí autem, tak tento problém nepocitují, ale i tak je nás stále hodně chodců a potýkám se s tímto
problémem denně cestou do prace, z prace i do mesta a naopak! dekuji

Miloš: Bělehradská
[03.11.2010 12:05]
článek jsem si přečetl. Nuž, nezbývá doufat, aby během výzkumu nějaký automobil nezdrtil na vozovce
neopatrného cyklistu-důchodce...

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Bělehradská
[02.11.2010 07:26]
Miloši, díky za názor. Než jste nás tvrdě zkritizoval, mohl jste si přečíst článek v aktualitách na naší úvodní
stránce www.pardubice2.cz. Tam byste se dočetl, co je cílem projektu zřízení vyhrazených pruhů pro cyklisty na
Bělehradské a kdo ho připravil a realizuje.

Miloš: Bělehradská
[01.11.2010 14:37]
Tak mi připadá, že se asi někdo zbláznil. Vytvořit na komunikaci další pruh pro cyklisty, když o dva metry vedle je
souběžná stezka pro cyklisty... Buď jste už ztratili veškerou soudnost, nebo jste předčasně slavili volební
úspěch...No alespoň máme v Polabinách další raritu.

sharka: Amplion a dechovka z Pergoly
[03.10.2010 16:06]

Prosím Vás, když už se musí hlásat městský rozhlas z amplionu v neděli, ve chvíli, kdy zase hraje ta strašná
dechna, nemohl by někdo kapelmajstrovi vysvětlit,že když se do toho ozve hulákání z ampliónu,že by měl dát
kapele pokyn - přestat hrát, místo aby kynul forte a snažil se to až moc hlasitý hlášení přehrát?!!! Nestačil by v
době krize jeden koncert za měsic? Stačil...škoda peněz.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kunětická - Mezi Zahradami
[27.09.2010 16:44]
Dobrý den, termín rekonstrukce ulice Kunětické zatím není znám. Podle aktuálního Programu rozvoje by
přicházel v úvahu příští rok, avšak mohou to změnit dvě věci. Jednak nedostatek financí a jednak nově zvolené
zastupitelstvo, pokud by stanovilo odlišné priority. Do doby rekonstrukce jsme předpokládali zachování
obousměrného provozu s tím, že budou ještě provedeny doplňující úpravy dopravního značení (zřetelné
vyznačení zóny s nerozlišenými křižovatkami, zpomalovací prvky apod.). Tyto úpravy jsou v současné době ve
stádiu projednávání s příslušnými orgány.

wt: křižovatka ul. Kunětická a Mezi Zahradami
[24.09.2010 15:54]
Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude opět zavedena jednosměrka v ulici Kunětická (od křižovatky K Rozvodně po
křižovatku Mezi Zahradami). Protože vyjíždění z ulice Mezi Zahradami je dost komplikované díky autům stojícím
neustále v křižovatce. Ikdyž z této křižovatky zmizelo dopravní značení (měla by tudíž platit přednost zprava), tak
to nikdo nerespektuje. Díky již zmiňovaným parkujícím autům v křižovatce si musíme najet do křižovatky,
abychom mohli vidět jestli z prava přijíždí auto, ovšem pokud přijíždí z levé strany (mělo by mi dát přednost), tak
musím hned couvat a když si necouvnu, tak mě prostě objede nebo začne troubit a je jedno, že mi má dát toto
vozidlo přednost. Celkově je momentálně tato křižovatka dost nepřehledná a určitě nejsem jediný komu to vadí.
Chtěl bych se ještě zeptat, kdy bude konečně ul. Kunětická opravena podle vaší studie d16 sever? Děkuji za
brzkou odpověď

Majda: FT Polabiny - prodej bochníkových sýrů
[18.09.2010 11:57]
Vážení, prosím o poslání kontroly na tyto trhy. Aby sýr prodával člověk,co má neustále retko (cigaretu) v puse,
klepal popel na stůl, těma samejma rukama se hrabal v gatích, otíral si nos a pak jimi sahal na bochníky se sýry a
krájel je, to byl vrchol.Jen jsme ho s manželem a nejen my, udiveně pozorovali a sledovali,kdo si u něj co
koupí.Stateční a neteční se našli.vrchol bylo,když se ho manžel ptal,jestli to,co prodává jako PARMAZÁN je
parmazán. Prý ANO. Pak mi tedy vysvětlete,proč na bochníku,byla okolo dokola razítka s nápisem GRAN
MORAVIA. Někdo z prodejců tam prodával i ptáčky-andulky , mezi zeleninou a houbama to fakt bylo to pravé. Na
ně snad musí být zvláštní povolení a že by měli být v kleci nahňoucaní jako sardinky a mezi potravinami..?

sharka: Farmářské trhy na Polabinách II.
[04.09.2010 15:33]
I když pršelo, těch 5-6 stánků, tam bylo..bohužel někteřé teprve vybalovi,ač bylo po 8 hodině a někteří
doprodávali, protože tam stáli už od 7 hodin. Řeznictví mne nezaujalo,sortiment stejný jako v Makru a v
hypermarketech. Nic domácího jsem tam neobjevila...mile mne překvapila slečna s bylinkami a nabídkou
"bedýnkování", od ní jsem si odnesla svazečků plnou náruč a dobrý český česnek. překvapením bylo Pekařství
Dymák, ze kterého místo křupavých rohlíčků a chleba, sundavali bedny s jablky a zeleninou. Chyběly mi tam ryby

a více zelinářů a květin. Sýraři by se měli také polepšit. Sortiment nic moc. Žádný krájený sýr na váhu,domácí
máslo, jen samé nakládané a korbáčky, to se dá koupit i jinde. Ale jako počinek dobré.Jen by mělo být více
prodejců. Ryby z Bohdanče se snad dají prodávat i na těchto trzích, jen sádkaře pozvat a někoho s vajíčky od
venku chovaných slepiček....to by bylo něco. Ale i za to málo díky...

sharka: Potůčkův pomník
[02.09.2010 13:08]
http://sharka-68.rajce.idnes.cz/Pomnik_parasutisty_Jiriho_Potucka-Tolara_Silver_A_-_Pardubice-Trnova/ takhle
to tam vypadalo koncem května...takže jste mne potěšil, že se to zlepší...

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Potůčkův pomník
[23.08.2010 10:57]
Předně - Potůčkův pomník je již na území MO Pardubice VII. Nicméně na tamním úřadě jsme zjistili, že tam již
druhým měsícem probíhá generální rekonstrukce místa - výstavba nového lesoparku J. Potůčka za cca 3 mil. Kč
s dokončením nejdéle do poloviny října. Součástí lesoparku mimo pietní část budou i herní prvky, venkovní
posilovna a sportoviště, lavičky, atp. Park bude pojatý i jako naučná stezka s informační tabulí k historii místa.
Projektová dokumentace tohoto velkorysého záměru je k nahlédnutí na rosickém úřadě.

sharka: Potůčkův pomník
[15.08.2010 16:22]
Ráda bych se zeptala, zda bude ta hliněná plovha před pomníkem radiotelegrafisty Jiřího Potůčka-Tolara
zpevněna třeba štěrkem, v době po deštích se tam nedá jít. Lavičky tam umístěné jsou také k pláči a zvadlé
květiny, co tam v červenci byly od květnových oslav Osvobození, také vypovídají o "péči" o toto místo. S
kočárkem se tam zajet nedá a pejskařům je také jedno,že tam jejich miláčkové kálí....

sharka: K čemu je městský rozhlas?
[15.08.2010 16:16]
obyvatel: K čemu je rozhlas čtěte zde : [10.07.2010 19:06] K čemu je v Polabinách rozhlas čtěte zde:
http://aktualne.centrum.cz/zpravy/nehody/forum.phtml?id=672126&op=text&showall=true Co vy na to pane
Kyncle? ---------- Já Vám řeknu k čemu - k ničemu a to jsem slušná, řve nám přímo proti domu,dozvíme se, že se
jezdí na inlajnech v modrém oblečení a spoustu jinejch nezajímavejch nesmyslů a to v době, kdy nám usíná
dcerka a pravidelně je tímto tlampačovým řvounem buzena. Ale o únicích z chemičky a jiných důležitých
informacích, to ne....

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Křižovatka U Josefa
[12.08.2010 20:29]

Dobrý den Jirko, prorůstající trávu se budeme snažit likvidovat. Bohužel občas má tu vlastnost, že kde ji chceme,
tam neroste a naopak. Ale nemusí to snad znamenat, že kvůli tomu je dlažba nekvalitně provedena. Pokud jde o
estetiku "železného umění", to je subjektivní záležitost. Vám by třeba vyhovovaly tři obyčejné lampy, s nimiž
počítal původní projekt. Nám se ale zdálo, že tato křižovatka by si zasloužila něčím ozvláštnit.

Jirka J.: Křižovatka u Josefa
[11.08.2010 09:08]
Dobrý den, nebudu zde hodnotit estetické hodnoty tohoto kruhoveho objezdu, i kdyz si myslim, ze vetsina lidi z
Cihelny ho povazuje za monstrum. Chci se spis zeptat, zda bude nekdo z radnice chodit pravidelne sklizet trsy
travy, které již nyni prorustaji nekvalitne provedenou dlazbou uprostred objezdu nebo zda je smyslem, aby tam
vyrostly brzy i stromy a zakryly to zelezne umeni.

Tomáš Kozák - ÚMO Pardubice II: Odpověď maminkám z Cihelny
[03.08.2010 12:56]
Dobrý den, tato herní sestava byla minulý týden zabezpečena z důvodu uvolněného nosníku podlahy a tím
hrozícího nebezpečí úrazu. Dnes 3. 8. 2010 se uskutečnil kontrolní den na pokračující rekonstrukci ul. K
Rozvodně, v rámci které se budou rekonstruovat dětská hřiště na Cihelně - celkem 5. Podle dnešnch aktuálních
informací by se se stavbou nových hřišť mělo začít příští týden. Zmiňovaná sestava bude z tohoto místa
odstraněna a kompletně zrepasovaná přemístěna na hřiště k domu č.p. 117.

Maminky z Cihelny: Rekonstrukce dětského hřiště U Josefa
[02.08.2010 16:26]
Dobrý den, chtěli jsme se zeptat z jakého důvodu je od čtvrtka 29. července uzavřená prolézačka na hřišti u ulice
U Josefa. Četli jsme o blížící se rekonstrukci hřišť v této lokalitě. Prolézačka byla velice oblíbená a dnes je
pondělí 2. srpna a zatarasení, které zde na ni vzniklo je spíš provokací pro děti, aby po ní více lezli a tím pádem
je i velice nebezpeční, neboť mládež to bere jako zajímavou atrakci, na které se do dnešního dne vůbec nic
pracovního neděje. Chtěli jsme se zeptat, zda se tu bude něco v nejbližší době dít. S pozdravem maminky z okolí

Andrea Skokanová - ÚMO Pardubice II: odpověď pro pana obyvatele
[31.07.2010 11:21]
Odpověď na Vaši otázku se skrývá v následujícím článku: http://www.ct24.cz/regionalni/97257-synthesia-dobudoucna-zlepsi-system-varovnych-sms-pri-havarii/ Bohužel rozhlas v Polabinách ani nikde jinde nemůže
informovat, pokud se informace nedostanou tam, kam mají.

obyvatel: K čemu je rozhlas čtěte zde :
[10.07.2010 19:06]

K čemu je v Polabinách rozhlas čtěte zde:
http://aktualne.centrum.cz/zpravy/nehody/forum.phtml?id=672126&op=text&showall=true Co vy na to pane
Kyncle?

M. Špičák: odpověď panu Šimkovi
[11.06.2010 14:20]
Pane Šimku, ještě jednou díky za info i za snahu. Doufám že pan Kyncl nepochopil moji připomínku jinak - já
opravdu nechci hlášením rozumět a nejde mi o lepší slyšitelnost, ale naopak o co největší "neslyšitelnost". Chápu
že nelze vyhovět každému, nicméně frekvence hlášení 3-4x měsíčně, to je značně podhodnocený údaj, např.
tento týden slýchám hlášení denně. Loni jsme ještě bydleli na Závodu Míru, tam bylo hlášení slyšet ještě více a v
létě jsme pravidelně slýchali pozvánky na kulturní akce...což je opravdu otravné. Kdo se po kultuře pídí, ten si ji
najde a ostatním nemusí být vtloukána do hlavy. Je pravda, že ze zimy si ten nepříjemný tón znělky nepamatuju,
tak je možné se tlampače mlčely, alebrž zamrzly... Budu doufat že se něco časem změní a budu doufat že k
lepšímu (z mého hlediska...). Hezký víkend přeji.

Jiří Šimek - ÚMO Pardubice II: odpověď panu Špičákovi
[11.06.2010 08:29]
Ještě jednou s přáním dobrého dne, níže vkládám odpověď z magistrátu. Nechci jí opisovat svými slovy a pro
úplnost text vkládám v plném znění s vírou, že zde naleznete odpovědi na své otázky. JŠ . . . Je pravděpodobné,
že v lokalitě Labský palouk není slyšitelnost ideální, protože reproduktory jsou rozmístěny tak, jak to odpovídalo
výstavbě v roce 2004. Uvnitř budov a zejména ve vyšších nadzemních podlažích hlášením rozumět nebude
(slyšitelný je ale varovný tón, mluvené slovo nikoliv). Rozhlasy ozvučují venkovní prostory (zbytek v budoucnosti
mají zvládnout elektronické sirény, které řeší stát). Co se týká času vysílání - právě na základě připomínek a
návrhů občanů nikdy se nevysílá před 15:00 hodinou (mimo celostátní zkoušku sirén, kterou neprovádíme my,
nýbrž stát prostřednictvím hasičů, a to 1x měsíčně). Chápu, že malé děti mohou odpoledne spát, ale to by se
nemohlo vysílat nikdy. Rozhlas má prioritně funkci varování lidí (nacházejících se venku), proto těch pár hlášení
ročně (průměrně za rok to může být tak 3-4x měsíčně s tím, že v zimních měsících se prakticky nevysílá). Tolik
vysvětlení, pokud by se někdo ozval, klidně je možné tuto osobu směrovat přímo na nás (jinak ta pravděpodobná
dvě ozvučná místa během příštího týdne prověříme). S pozdravem Ing. Jiří Kyncl Statutární město Pardubice
odbor kanceláře magistrátu vedoucí oddělení krizového řízení

M.Špičák: Městský rozhlas - odpověď panu Šimkovi
[10.06.2010 14:47]
Vážený pane Šimku, děkuji za rychlou reakci, příjemně mne překvapila. Jedná se o lokalitu Labský palouk
(novostavby za mostem za OBI). Musím přiznat, že obsahu posledních hlášení jsem nerozuměl, v době hlášení
jsem v kanceláři (cca. 20 minut od domova). Tam je hlášení slyšet, ale není mu rozumět - vím že v centru bylo
slýchat pozvánky na různé kulturní akce, myslel jsem že rozhlas je centrální pro celé Pardubice. Doma nám
odpoledne spí roční dítě, které hlášení pravidelně vzbudí a kvůli nešťastnému času vysílání se tomu těžko
přizpůsobíme. Nevím kde "sídlí" tlampač(e) pro Polabiny, ale jestli půjde s hlasitostí něco udělat, budeme velmi
vděční. Předem díky.

Jiří Šimek - ÚMO Pardubice II: odpověď panu Špičákovi
[10.06.2010 10:29]

Vážený pane Špičáku, systém „městského rozhlasu“ neboli systém varování a vyrozumění obyvatelstva města
Pardubic má skutečně primární význam především v rámci informování občanů při krizových situacích. Máte
pravdu, že jeho hlavní smysl spočívá v možnosti poskytnutí doprovodné verbální informace o konkrétním
nastalém havarijním stavu (vedle všeobecného varovného signálu – neboli „sirény“, která však občany
nevyrozumí o tom, co se skutečně děje a co mají dělat). Vedle tohoto zásadního účelu je však systém také
komplementárně využíván pro sdělování dalších informací občanům, avšak ÚMO Pardubice II za dobu existence
tohoto systému ještě žádnou takovou „komplementární“ informaci (např. o konání kulturních či společenských
akci) neodvysílal. Celou záležitost má na starosti Oddělení vnějších vztahů při Odboru kanceláře magistrátu. Na
základě dožádaní nám bylo sděleno, že hlasitost je možno regulovat, avšak je třeba označit ulici (nejlépe s
upřesněním dané lokality, aby bylo možno identifokovat konkrétní hlásič).

M. Špičák: Městský rozhlas
[09.06.2010 15:14]
Dobrý den, naprosto netuším kdo má tyto záležitosti na starost, ale pokud by někoho odpovědného zaujalo-> - že
městský rozhlas "vyřvává" hlášení zbytečná a nízké informační hodnoty - v bytě/domě mu stejně není rozumět ale
spolehlivě vzbudí např. spící dítě <- a byl schopen alespoň se pokusit s tím něco udělat, začal bych možná věřit,
že "hlas lidu - hlas boží"... Co nechat tlampače jen na vyhlašování epidemií, pohrom, válek a dalších zpestření
všedních dnů? Děkuji za jakoukoli snahu.

sharka-pro pana Šimka: Pergola-koncerty
[09.06.2010 13:45]
Dobrý den, ono by možná stálo za to udělat anketu mezi lidmi ve věku 20-40 let, to byste se dozvěděli věcí....já si
nemyslím, že bych byla jediná,kdo před těmi koncerty (já bych to nazývala jinak-do koncertů to má daleko)utíká
každou neděli, kdy se konají. Ale Vy je patrně poslouchat nechodíte,že? Ani v blízkosti Pergoly nebydlíte..mluvil
byste jinak,nebo možná prchal také. Když už je nezrušíte,změňte alespoň ty "kapely" , co tam hrají, ale všechny!!!
Vždyť se to fakt nedá,bydlíme tam od roku 1997 a pořád Živaňanka...to snad můžete,při troše dobré vůle.Pokud ji
máte, zařiďte prosím ještě,aby se dodržovalo hraní od 16:00 do 18:00 hodin. Nebo to posuňte od 15:00 do 17:00
hodin. To by bylo ještě lepší. Děkuji Vám.

Jiří Šimek - ÚMO Pardubice II:: odpověď sharce - koncerty
[07.06.2010 12:23]
Dobrý den, nedělní koncerty na Pergole v Polabinách mají dlouholetou tradici a velkou řadu příznivců. Mrzí nás,
že Vás pravidelná hudební produkce ruší, avšak doposud jste první, která si na tyto koncerty stěžuje. Domníváme
se, že pozitivní přínos této pravidelné kulturní akce přináší řádově více pozitiv nad negativy, proto neuvažujeme
ani o změně místa, času nebo o úplném zrušení koncertů.

sharka: Promenádní koncerty Na Pergole,Polabiny
[30.05.2010 15:34]
Nezlobte se na mne, ale jistě víte, že jsou i občané,kterým tyto koncerty vadí. Nejen, že se zvané kapely nemění
a jejich repertoár také ne, ale obtěžují tou svojí hudbou občany, co světí neděli a chtějí mít klid. Takové - nutné
výlety, kdy prchají takoví lidé z domů, stojících v blízkosti Pergoly, nejsou zadarmo. Proto by na ně měl být brán
ohled alespoň v tom, že koncert začne a skončí v avizovanou dobu a ne, že začne mnohem dříve a díky
přídavkům také skončí mnohem později. (ladění, na něž se vymlouvají, zní opravdu jinak) O tom, že se sem

sjíždějí posluchači z celých Pardubic a okolí a zde bydlící člověk nemá kde zaparkovat, o tom ani nemluvím.
nemohly by se tyhle Promenádní koncerty přesunout již někam jinam? Třeba k Úřadu v Polabinách II nebo na
plácek u Pošty 09, je tam také restaurace i lavičky a vejde se tam více lidí....30.5. začali vrzat už v 15:30 hodin.
Ale v 17:30 hodin určitě neskončí!!! Kdo se má pořád dívat k nebesům a přivolávat déšť ?? Kdy uděláte něco pro
ty, co to poslouchat nechtějí a lidi se v Polabinách mění,maldí mají jiný vkus, tenhle žánr poslouchat nechtějí!
Jenže to úředníky nezajímá,oni tu nebydlí a poslouchat to nemusí. :-(

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Psi a hřiště
[23.04.2010 07:59]
Váš požadavek směřuje spíše na Městskou policii a shodou okolností učinilo Zastupitelstvo městského obvodu na
posledním jednání výzvu Městské policii ke zvýšenému dohledu v této oblasti. Na červnovém jednání by měla být
předložena zpráva o výsledku. Pokud jde o oplocení hřišť, tak to žádný předpis nenařizuje.

pan čistota: Psince ...
[21.04.2010 19:39]
Nešla by udělat represe na neuklízející pejskaře? Prostě tvrdě pokutovat na místě? Okolí panelákových budov
Polabiny - hlavně oblasti poblíž Labe ... Proč třeba nové hřiště u nových domů u Labe nemá plot? Myslel jsem, že
to dnes je již podmínka z EU. Nešly by ploty dodělat i na všech dětských hřištích jako například u hřiště K
Polabinám? ěkuji.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Termín rekonstrukce křižovatky U Josefa
[25.01.2010 07:52]
Dobrý den, smlouvu o dílo i dodatek o posunutí termínu dokončení podepsal odbor majetku a investic Magistrátu
města Pardubic. Pokud je nám známo, nebylo prozatím přistoupeno k sankcím, neboť objednatel akceptoval
důvody posunu termínu. Těmi jsou v současné době především klimatické podmínky neumožňující pokračování
stavby a dále pak zpoždění realizace předcházející rekonstrukce plynovodu a přeložky vodovodu. Tyto akce
nebyly investovány městem a to proto nemělo na termín jejich realizace přímý vliv.

aseat: aseat@seznam.cz
[23.01.2010 07:46]
Dobrý den,zajímá mě,zda firma, která nedodržela termín rekonstrukce křižovatky U Josefa, byla za toto nějak
postižena. Jinak se termín dokončení může posouvat do nekonečna a tragická situace v dopravě na sídlišti Sever
bude pokračovat.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Úklid sněhu před poliklinikou
[19.01.2010 10:22]

Dobrý den, poliklinika, přilehlý chodník i parkoviště patří soukromé společnosti - Vaši připomínku ohledně úklidu
sněhu jsme předali správci polikliniky.

Jitka J.: Bylo by,prosím, možné odklidit sníh aspoň před poliklinikou?
[18.01.2010 17:19]
Moje sousedka, stará paní, která si je nucena brát taxika na převozy k lékařům byla dnes objednaná na zubní na
Polikliniku v Polab.Auto tam zajet nemohlo přes množství sněhu, ještě štěstí, že ji ten mladý taxikář pomohl až k
výtahu.Jinak by musela zaplatit cestu zpět bez vyšetření u lékaře. Boční cesta pro vozíčkáře byla také celá
zachumelená. Vysoké schody do vstupu taky nejsou nejlépe řešeny, zvláště pro staré lidi.Prosím, šlo by s tím
něco udělat? Děkuji

Lukáš: RE: Pardubákovi
[16.12.2009 00:50]
Vážený pane, když chcete mít den bez jedů, tak jaké řešení likvidace odpadů byste doporučoval, když jste proti
spalovně? Co Vy vlastně víte o spalovně? Jaký je výsledný produkt spalování organických látek? Jak je celý
proces řízen? Kdybyste tyto základní informace měl prostudované, pak byste zjistil, že spalovna je ve své
podstatě nejvíce ekologický proces likvidace zmiňovaných odpadů. Většina lidí s tím samozřejmě nesouhlasí,
protože tomu buď nerozumí, obávají se minulosti, kdy nebyla tak přísná bezpečnostní opatření nebo podlehli
davové hysterii. Samotní "lovci" podpisů proti spalovně o ní neznali ani základní informace, jen papouškovali
naučené fráze, které jim někdo namluvil. Vím to, protože jsem s mnoha z nich komunikoval a petici jsem
samozřejmě nepodepsal, protože jiná cesta likvidace odpadů by měla mnohem horší dopad na životní prostředíto raději trochu neškodného oxidu uhličitého než jedy na skládce, které jsou časovanou bombou a mohou
kontaminovat nejen ovzduší, půdu ale i podpovrchové vody. Hezký den bez jedů :-)

Pardubák: Spalovna
[02.12.2009 22:23]
Zdravím Vás paní Dvořáková, zase tak složité se ubránit podpisu nebylo - já tu petici také nepodepsal. Ale nyní
jsem proti Spalovně :-). Hezký den bez jedů ...

Jana Dvořáková: zofie.dvorak@tiscali.cz
[29.11.2009 20:19]
A ještě pane Pardubáku k té petici, kterou se oháníte níže. To máte na mysli tu akci, kdy po městě stáli na
každém rohu a po dobu mnoha dnů, možná i několika týdnů (už si to nepamatuji přesně) ty loviči podpisů?
Myslím, že mnohonásobně předčili aktivitu těch prodejců parfémů, co teď neustále naháněj na Třídě Míru
potenciální oběti. Pracuji v blízkosti Třídy Míru, takže se na ni často pohybuju. Samozřejmě mě také mnohokrát
odchytili. Já jsem odmítla podepsat. Ne proto, že bych podporovala výstavbu ještě více komínů ve městě, ale
prostě proto, že je mně proti srsti podepsat se pod něco, o čem nic nevím. Bylo to hrozně nepříjemný. Protože jak
aktivisté, tak kolemjdoucí na mě koukali jako na ekologického barbara, který se automaticky zařadil k těm zlým
nepřátelům. A tohle se mně během těch dnů stalo mnohokrát. Bylo těžké se ubránit, ale zvládla jsem to.Nedivím
se ostatním, že prostě podlehli a podepsali, aby měli pokoj, i když pořádně nevěděli o co jde a i když jim druhá
strana nenabízela žádné lepší řešení. Za akce hraničila s citovým vydíráním. Proto tu petici ani trochu nepovažuju
za směrodatnou. Jana

Jana Dvořáková: zofie.dvorak@tiscali.cz
[29.11.2009 20:04]
Pane Pardubáku, mně jde jenom o jednu věc, a to aby lidi trochu prozřeli a uvědomili si, že tím, že budou bojovat
proti spalovně se problému nezbaví. Problém je ten odpad. A máte na výběr - buď se jím nechat zasypat a nebo
ho spálit. Ani jedna varianta samozřejmě není ideální, to ví snad každý. Jaká varianta je v tomto konkrétním
případě přijatelnější? To nejsem schopna posoudit. K toho, co jsem vyčetla, na tom jsou lépe spalovny.
Dokumentaci spalovny jsem neviděla a i kdyby jo, tak bych ji nerozuměla. Je zajímavé, že když Vám sypou
bordel za humny to Vám nevadí, ale proti spalovně hrozně protestujete. Jana

Pardubák: Spalovna
[28.11.2009 21:19]
Vážená paní Dvořáková, doporučuji Vám pořádně prostudovat dokumentaci. Mimochodem jak jste přišla na to, že
ten bordel ze Semtína se musí pálit nám pod okny? Doporučuji Vám se jet podívat na Labe u Srnojed... Vlezla by
jste do něj? Hezký den bez jedů...

Jana Dvořáková: zofie.dvorak@tiscali.cz
[28.11.2009 01:04]
Milí spoluobčané. Nemohu se zbavit pocitu, že většina obyvatel Pardubic,se snaží míchat do něčeho, čemu ani
za mák nerozumí. Já tomu také nerozumím, ale alespoň se snažím přečíst si co nejvíce informací týkajících se
problému, než začnu slepě něco vykřikovat. Samozřejmě kladu vinu hlavně pardubickým politikům, kteří místo
toho, aby se snažili poskytovat lidem co nejvíce objektivních a účelově nezkreslených informací, pokouší se
zalíbit většině, jenom aby si to u voličů nerozházeli. Žiju v Pardubicích, mám děti a spalovny se bojím. Snažila
jsem se proto najít co nejvíce informací týkajících se této problematiky. Hlavně mě zajímalo, jak se staví odborníci
v jiných zemích k tomuto problému (ve státech EU, USA, Kanadě). Samozřejmě nejsme jediní, kdo řeší co s
nebezpečným odpadem. Biologicky nerozložitelného a nebezpečného odpadu je možné (kromě recyklace) se
zbavit dvěma způsoby. Uložit na skládku nebo spálit. Ani jeden způsob není ideální a oba jsou spjaté s určitou
mírou rizika poškozování životního prostředí a zdraví lidí. Velice mě však překvapilo zjištění, že daleko
nebezpečnější je žít v okolí skládky než v okolí spalovny (a to až stonásobně). Ze skládky uniká mnohem více
jedovatých plynů a dioxinů než z moderní a dobře provozované a kontrolované spalovny. Proto civilizované země
volí spalování nebezpečných odpadů před jejich ukládáním do země. V zásadě platí, že čím vyspělejší a hustěji
zalidněná země je, tím více volí spalování nebezpečných odpadů před jeho ukládáním do země. Naopak chudé
země ukládají veškerý odpad na skládky. Na celám světě nejvíce provozuje metodu spalování odpadů (v poměru
k počtu obyvatel) Japonsko, v Evropě jsou na předních místech - Dánsko, Lucembursko, Švédsko, Švýcarsko,
Belgie, Francie, Holandsko a Německo. Naopak za námi jsou: Řecko, Bulharsko, Polsko, Rumunsko a země
bývalého Sovětského Svazu (ty ještě stále ukládají všechny nebezpečné odpady jenom do země). Uvědomte si
prosím, že jenom v okolí Synthesie je uloženo přibližně sto tisíc tun nebezpečných odpadů a pardubický průmysl
ho ročně vyprodukuje přes šedesát tisíc. Na tento problém nás jaksi naši politici nevím proč neupozorňují.
Protivníci spalovny se ohánějí epidemiologickými studiemi populace žijící v oblasti spaloven, ale už nám nezmíní,
že existuje ve světě spousta velice nepěkných studií týkajících se zdravotního stavu lidí žíjících v okolích skládek.
Regionální periodika neustále opakují, že se má jednat o údajně největší spalovnu ve střední Evropě. Tak nějak
mně to nesedí, protože jsem si zjistila, že jenom v ČR máme spalovny s větší kapacitou. Nemohu se zbavit
pocitu, jako kdyby většina spoluobčanů zaslepeně bojovala proti ptačí chřipce, protože je to něco nového,
neznámého a v médiích do nekonečna omílaného. Že tu máme také rakovinu, cukrovku, HIV, infarty apod. nás
momentálně tak nepálí, protože ty tu s námi byly od jakživa a už jsme si na ně zvykly a smířili se s nimi. Myslete
na to, že boj proti spalovně není bojem dobra proti zlu, jak je to politiky a médii prezentováno, protože je to tak pro
ně jednodušší, máme jednoho společného nepřítele, proti kterému konečně můžeme bojovat, víme kdo je ten
dobrý a kdo ten zlý. A my se společně s našimi regionálními politiky postavíme proti zlu. Politici konečně stojí na
straně lidí a oblastní periodika jdou na dračku. Takže jestli spalovnu ano nebo ne? Je to jenom volba mezi dvěmi
formami zla. Požadujte od odborníků a politiků co nejvíce objektivních, konkrétních a jednostranně
nezkreslenných informací a teprve potom si udělejte svůj názor. Nenechte se změnipulovat. Jana Dvořáková

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Spalovna
[16.11.2009 10:48]
Dobrý den pane Pardubáku, Váš dotaz jsme postoupili na Českou inspekci životního prostředí. Odpověď
naleznete spolu s dalšími informacemi v aktualitách na naší úvodní webové stránce v rubrice O spalovně. Pokud
jde o stanovisko našeho obvodu ke spalovně, městský obvod Pardubice II se v únoru letošního roku připojil ke
společnému prohlášení statutárního města Pardubice, městských obvodů Pardubice VI a Pardubice VII, města
Lázně Bohdaneč a obcí Černá u Bohdanče, Rybitví a Srnojedy, v němž byl vysloven nesouhlas s modernizací
spalovny neb. odpadů v blízkosti obytné zástavby, respektive nesouhlas s opětovným uvedením spalovny do
provozu. Další kroky obvod v tuto chvíli nepřipravuje.

Pardubák: Přišla mi výzva SPALOVNA
[04.11.2009 19:03]
Výzva: Milí spoluobčané, mnozí z nás jsme před dvěma lety podepisovali petici proti spalovně. Podepsalo se nás
47 tisíc. Očekávali bychom, že jsme se jasně vyjádřili a že v demokratické společnosti to stačí. Není tomu tak!
Nejedná se o spalování běžného komunálního odpadu v Pardubicích, ale Česko-rakouská firma AVE CZ chce v
Pardubicích spalovat nebezpečný průmyslový odpad z celých Čech a z Rakouska. Nemusíme popisovat, jak už je
životní prostředí v Pardubickém kraji ohroženo, že je tady více onemocnění než v ekologicky nezatížených
lokalitách, to všichni víme! Dle odborníků by v případě spalovny narostl počet závažných onemocnění a lidé v
tomto kraji by umírali dříve. Tato spalovna nebyla třikrát schválena a nyní, počtvrté, když firma slíbila, že bude
spalovat méně tun odpadu, dostala zelenou!? Nikdo neuhlídá provoz této spalovny! I kdyby měla spalovna
zlepšenou technologii, nezabrání se úniku karcinogenních látek do ovzduší, protože se jedná o spalovnu
nebezpečného odpadu. Jeden z provozovatelů firmy prohlásil, že kdyby měla být technologie spalovny dokonalá,
mohla by stát rovnou u Vídně. Vážení spoluobčané, dne 10. listopadu v 15,30 v klubu ABC bude veřejné
projednávání této spalovny. Je to poslední možnost, jak tomuto velkému ohrožení zabránit!!! Přijďte všichni !!!
Informujte své spoluobčany!!! Pokud znáte lidi, kteří mohou k této záležitosti něco říct, pozvěte je! Vaši
spoluobčané

Pardubák: Spalovna
[04.11.2009 18:30]
Dobrý den pane Řezanino, mohu Vás ujistit, že kouř ze Semtínských komínů vidíme občas také - černý... Kouř ze
spalovny je občas vidět na jiném místě v blízkosti Labe. Myslím, že se máme na co těšit pokud spalovna pojede.
Vše půjde z nízkého komínu spalovny přímo do Polabin. Připravuje náš obvod vyjádření a další kroky na veřejné
projednání? Děkuji.

Jan Al: Radní Kňava - Madrid
[03.11.2009 18:29]
Pane starosto, viděl ste na Youtube parodii Kňavova "jakešovského" vystoupení na zastupitelstvu? Nemyslíte si,
že tím poškodil pardubickou ODS? Rád bych Vás volil,ale při představě, že dopomůžu tomu, aby v Radě a
městských firmách seděl pan Kňava, se mi nechce...http://www.youtube.com/watch?v=yeAkRlaeHRk

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Spalovna

[26.10.2009 17:20]
Podle našich informací je spalovna mimo provoz. Pokud vidíte kouř z charakteristické dvojice semtínských
komínů, pak se jedná o teplárnu. Spalovna je na okraji Rybitví u Srnojed.

Pardubák: Spalovna
[25.10.2009 13:12]
V tomto článku http://www.pardubice.eu/urad/radnice/tiskove-zpravy/tz2009/tisk-091023a.html se aktuálně píše,
že spalovna je odstavena. Poměrně často je však vidět z Polabin jak ze valí komína spalovny kouř. Jak tedy
máme věřit vyjádření a kontrole města ohledně spalovny??? Občan.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Odpadkové koše, parkování
[21.10.2009 12:39]
Dobrý den, škoda, že Váš povzdech ohledně odpadkových košů je jen obecný, naše odpověď tedy může být také
jen obecná. Celkem je na území městského obvodu Pardubice II rozmístěno 150 odpadkových košů a jejich
výsyp přijde ročně na 540 tis. Kč. Základní koncepce je taková, že koše jsou umístěny v blízkosti obchodních
center, u škol, u hřišť a na místech, kde jsou soustředěny lavičky. Ze zkušeností víme, že ne vždy je koš
přínosem – pokud je např. na trase dům-zastávka, vzniká obvykle problém s odkládáním domovního odpadu a
takový koš je pak spíše zdrojem nepořádku než naopak. Pokud jde o parkování – městský obvod není tvůrcem
strategie a „pouze“ v rámci svých možností podle svého Programu rozvoje postupně provádí regeneraci sídliště
včetně navyšování počtu parkovacích míst. Strategický plán města naleznete pod modrou záložkou Město. Pokud
je nám známo, v Polabinách zatím parkovací zóny plánovány nejsou. A k poslednímu dotazu uvádíme, že výmoly
(nedokončený povrch výkopů Labe-Loučná) na Bělehradské ulici jsou již několik dní opraveny (podrobněji v
článku na naší úvodní stránce).

Martin Křivák: Odpadkové koše, parkování
[20.10.2009 23:55]
DObrý den. Chtěl bych si jen povzdechnout na jistou absenci dostatečného množství odpadkových košu v
polabinách.Celkem mi vadí rozházené papírky a jiné obaly u chodníku. Vážím si že Polabiny jsou celkem
zeleným "sídlištěm". Ale tento občasný nepořádek způsobený netečnými občany a dospívajícími tomu dává
nepěknou vizitku.Na druhou stranu se jim ale nedivím. Kolikrát jsem potřeboval cestou něco vyhodit a koš jsem
potkal až za hodně dlouho.. Další věc která je ještě větší povzdechnutí, je ohledně parkování. Asi i člověk který
nevytáhne paty z domu si musel všimnout stavu kdy se parkovací místa nepříjemně zaplňují (zvlášť za poslední
dva roky,např. parkoviště u paneláku 269-273 v ulici Bělehradská) a kdo má auto tak kolikrát díky tomu nema kde
zaparkovat. Jaký je v tomto dlouhodobý strategický plán? Předpokládal bych že máte v plánu něco jako parkovací
zóny na kartu.Jak by na tom byli občané v podnájmu kteří v Polabinách nemají trvalý pobyt a tedy by jim ani
taková karta nemusela být vydána? A poslední dotaz. Kdy bude dokončena úprava povrchu vozovky v ulici
Bělehradská od kruhového objezdu směrem na Rosice? Práce měli být dokončeny v září ale pořád jsou zde
výmoly (což ale má i pozitivní efekt přirozených retardérů :-)

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Okolí Bajkalu
[23.09.2009 15:44]

Spor sahá ještě do doby výstavby sídliště Polabiny V a město jej zdědilo po bývalém KIÚ KNV(Krajském
investičním útvaru) po ukončení státem financované tzv. komplexní bytové výstavby počátkem devadesátých let.
Jádro problému spočívá v tom, že od ostatních spoluvlastníků byly pozemky vykoupeny, od těchto nikoliv.

David Lebeda: Okolí Bajkalu
[21.09.2009 09:46]
Problematika Bajkalu mě zajímá, protože jsem sám nějakou dobu v Lonkově ulici bydlel. Koukal jsem se schválně
na katastr nemovitostí. Kupodivu nejen okolí Bajkalu, ale i velká část Bajkalu samotného (nebo pozemků pod
ním) je v majetku jistého pána a paní, kterým zřejmě patří i část panelové budovy (vchod 513 a část hotelu?).
Pravá strana Bajkalu má majitelů mnoho. Můžete prosím pro zajímavost stručně osvětlit, jak k současnému
rozdrobení mezi tolik majitelů došlo (restituce?) a co je jádrem sporu s uvedenou dvojicí majitelů?

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: osvětlení a úprava chodníku kolem "Bajkalu"
[18.09.2009 07:19]
Nedokončené chodníky z obou stran Bajkalu nás také trápí, ale bohužel náprava je zatím v nedohlednu. Příčinou
je skutečnost, že dotčené pozemky nejsou v majetku města, majitel je s městem ve sporu a principiálně
nesouhlasí vůbec s žádným zásahem do pozemků ze strany města. Dosavadní jednání zatím vždy vedla do
slepé uličky. Městský obvod Pardubice II se ve věci pokoušel angažovat, ale kořeny sporu sahají hluboko do
minulosti a naše snaha se minula účinkem.

obyvatel Lonkova ul.: osvětlení a úprava chodníku kolem "Bajkalu"
[17.09.2009 22:13]
Dobrý den, mám dotaz na osvětlení a úpravu chodníku. Trápí mě to už mnoho let a rozčiluji se nad tím. Bydlím v
Lonkově ul.473 a chodím do Lídlu kolem "Bajkalu". Je to mnohem kratší cesta než to obcházet stezkou k silnici a
pak kolem hotelu Harmony (obzvlášť s těžkými taškami). Bohužel tam ale není žádné osvětlení a tudíž není večer
(v zimě už velmi brzy) vidět na krok, je to dosti nebezpečné!!! A když priší, tak je ten kousek chodníku celý
zatopený a kolem je zas bláto a nedá se tam procházet. Nevím, proč se při pokládání nového asfaltu na celou
stezku, cca před 2 roky, neudělal taky tento kousek. Děkuji za nápravu.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kácení stromů v ulici Kunětická
[11.09.2009 07:40]
Dobrý den, této problematice se věnujeme v článku na naší úvodní weboové stránce. Nyní jen doplňujeme, že v
rámci etapy rekonstrukce ulice Kunětická (přeběžně plánované na rok 2010) je v projektu počítáno s výsadbou
nového stromořadí v počtu 26 ks. Má se jednat opět o lípy, i když poněkud méně vzrůstné kultivary "Rancho". Ty
však dorůstají výšky 8-12 m, takže efekt aleje by měl být zachován.

M. Večeřová: Kácení stromů v ulici Kunětická
[10.09.2009 21:23]

Dobrý den, bohužel dnes už se pokácely stromy u křižovatky u Josefa a patrně se nevyhneme kácení i v celé ulici
Kunětická ač většina obyvatel sídliště i domkařů je proti. Podobné vzrostlé aleje jsou v současné době skoro
pokladem - naplňují mnoho funkcí - a zdá se mi zcela zcestné je kácet. Zejména pak uprostřed betonového
města, jakým sídliště sever je. Patrně už není cesty zachránit je, proto bych v této chvíli aspoň uvítala informaci,
kolik stromů plánujete vysadit a pevně věřím, že se nebude jednat o okrasné stromečky, které nikdy nedorostou
do rozměrů normálního stromu a tudíž nepřinesou efekt aleje. Doufám, že linie jedné z prvních cest v Pardubicích
- vedoucí alejí až ke zdymadlu bude citlivě zachována.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: křižovatka U Josefa
[26.08.2009 14:08]
Dobrý den, rekonstrukce křižovatky U Josefa bude první fází akce zvané Regenerace sídliště Sever. V této fázi
by mělo kromě samotné křižovatky dojít k rekonstrukci částí ulic Kunětická (k první odbočce před čp. 115), K
Cihelně (k odbočce k univerzitním kolejím) a Studentská (k odbočce k výškové budově univerzity). Termín
zahájení se předpokládá v průběhu září 2009. Až budeme mít k dispozici konkrétnější údaje, zveřejníme je v
Aktuálních informacích na naší úvodní webové stránce www.pardubice2.cz.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: odpadkový koš
[26.08.2009 14:01]
Dobrý den, odpadkové koše jsou umístěny u hřišť s větší intenzitou provozu, na hřišti v Bělehradské ulici u čp.
269, 270 se nám doposud nejevil nezbytný. Situaci budeme dále sledovat.

ZM: křižovatka U Josefa v Cihelně
[26.08.2009 12:18]
Dobrý den, jelikož se mě přímo týká křižovatka u Josefa, tak bych ráda věděla kdy začne její rekonstrukce a v
jakém rozsahu?

MN: Vraky na parkovištích
[05.08.2009 18:07]
Dobrý den, ráda bych poděkovala za odstranění vraků z parkoviště u našeho domu. Děkuji za rychlou práci.

obyvatel 269-270: odpadkový koš
[24.07.2009 13:51]
Dobrý den, u dětského hřiště chybí odpadkový koš. Nemohl by se tam nějký přidělat? Všeljaké odpadky se
povalují kolem pískoviště. Je to ul . Bělehradská 269,270 Děkuji s přáním hezkého dne

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Dopravní situace kolem Kauflandu
[02.06.2009 14:43]
Dobrý den, rozkopané ulice kolem Kauflandu souvisejí s výstavbou kanalizace "Labe-Loučná". Tato rozsáhlá
akce by měla definitivně skončit do září letošního roku. Některé úseky však budou dokončeny dříve - to by se
mohlo týkat např. Bělehradské ulice od kruhového objezdu směrem na Rosice, kde by stavební práce měly být
ukončeny do července. Tomu bude ještě předcházet čtrnáctidenní úplná uzavírka kvůli příčnému překopu ulice.
Následně budou dotčené úseky uváděny do původního stavu. My bychom preferovali nový povrch v celé šíři a tak
to i bylo předběžně dohodnuto s investorem koncem loňského roku. Protože toto řešení ale předpokládá finanční
podíl města, definitivní slovo padne až po červnovém zastupitelstvu.

David Lebeda: Silnice kolem Kauflandu
[01.06.2009 14:16]
Dobrý den. Protože ve druhém obvodu již nebydlím, nemám takový přehled a možná se ptám na něco, co je
všeobecně známo, ale nepodařilo se mi to rychle najít. Ví se už, kdy by mohly být dokončeny a zprovozněny
rozkopané silnice kolem Kauflandu? Dočetl jsem se, že dostanou nový povrch v celé šíři, ale nějak nevidím, kdy
to bude. Předem děkuji za odpověď.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Vraky na parkovištích
[15.05.2009 09:32]
Dobrý den, k odstranění vraků má úřad zákonné nástroje a využívá je. Prošlá technická kontrola však není
jedinou postačující podmínkou opravňující likvidaci vraku. Na každé takové vozidlo necháváme zpracovat
znalecký posudek a teprve když znalec konstatuje, že se jedná o vrak, provádíme likvidaci. V první fázi vyzýváme
majitele vozidla, avšak v případě favoritu a Š105 na vašem parkovišti se majitele nepodařilo zjistit ani s pomocí
Městské policie (vlastníci dle registru vozidel se na svých adresách nezdržují a nové místo pobytu není známo). V
loňském roce zatím znalec nepovažoval tyto vozy za vraky, nicméně požádáme o nové posouzení a věříme, že
již brzy budeme moci parkoviště u vašeho domu "uvolnit".

MN: Vraky na parkovištích
[06.05.2009 18:02]
Dobrý den. Na parkovišti před domem Družby 341-3 stojí již 3 vraky automobilů, které mají prošlou technickou
kontrolu. Dva z nich zde stojí již několik let, třetí přibyl před cca deseti dny po úklidu komunikace v ulici Družby
(stejně jako ty dva předchozí). Jelikož toto parkoviště Technické služby města Pardubic neuklízejí, slouží takto k
odstavení vraků, které původně stály přímo v ulici nebo na parkovišti na konci ulice, které uklízeno je. Tyto tři
vraky stojí tak "dobře", že jejich odtažením by se uvolnilo 5 parkovacích míst. Bohužel až na jednu výjimku nejsou
auta nijak poškozena a všechna mají SPZ. Na internetu se v různých diskuzích píše, že od ledna 2009 platí nový
zákon právě o takových vracích na veřejných komunikacích - nesmějí zde stát automobily, které nemají
zaplacené zákonné pojištění. Vzhledem k tomu, že auta stojí na území MO Pardubice II - Polabiny, ptám se, zda
by MO nemohl s těmito vraky v zájmu zvětšení počtu parkovacích míst něco provést. Děkuji za odpověď.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Kpt. Bartoše
[13.04.2009 15:00]

Vážený obyvateli Kpt. Bartoše, máte pravdu, že chodník přímo před vchody domu 411-412 má už hodně
popraskaný asfaltový povrch a na jeho opravu jistě v budoucnu dojde. Takových chodníků je po sídlišti ještě
hodně, snažíme se je postupně dávat do pořádku. Takže jste jistě zaregistroval, že např. chodníky podél severní
a západní fasády Vašeho domu již opravené jsou. Loni jsme opravili chodník od Vašeho domu k centrálnímu
parkovišti a vybudovali zcela nové přístřešky na kontejnery, které uvolnily místo na parkovišti. Další zlepšení
parkování si z prostorových důvodů příliš neumím představit - Váš dům má oproti jiným tu výhodu, že se nachází
v blízkosti velkého parkoviště. Před nedávnem jsme také k Vašemu domu doplnili lampy veřejného osvětlení.
Dovolím si tedy tvrdit, že prostory pojmenované po Kpt. Bartošovi nejsou pro ostudu...

Obyvatel Kpt. Bartoše: Dotaz
[11.04.2009 08:34]
Zda a kdy se bude nějakým způsobem rekonstruovat prostor před domy 412 a 411. Zejména rozbité chodníky a
zlepšení parkování os. automobilů. Na to, že se tento prostor jmenuje po hrdinovi Kpt. Bartošovi, tak je to spíše
ostuda. Děkuji za odpověď.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Dopravní situace v Bělehradské
[18.12.2008 13:48]
K minulému příspěvku dodávám výsledek jednání ohledně situace v Bělehradské ulici po dobu výstavby
kanalizace Labe-Loučná: Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic stanovil po projednání s MO Pardubice VII,
MO Pardubice II, investorem akce Labe-Loučná (Vodovody a kanalizace Pardubice), zhotovitelem a dopravním
inspektorátem Policie ČR přechodnou úpravu provozu na Bělehradské ulici po dobu výstavby kanalizace. V
důsledku neplánovaného zvýšení počtu montážních jam v ulici se zkomplikoval provoz, a proto dojde od 19. 12.
2008 ke zjednosměrnění úseku Bělehradské ulice ve směru od Rosic (od ulice Grusova) ke kruhovému objezdu.
Opačný směr do Rosic bude veden ulicí Okrajovou a Legionářskou. Po dokončení stavby bude dopravní značení
vráceno do původního stavu.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Ještě k bezpečnosti na parkovišti
[04.12.2008 18:19]
Zajímavý názor, nicméně my jsme spíše vycházeli ze zkušenosti, že nemálo řidičů při omezení na 50 jede tak 6070, na třicítce aspoň 40, takže ta dvacítka se z tohoto pohledu nejeví tak nesmyslná. A nejen z tohoto pohledu např. za tmy je tato komunikace více než spoře osvětlena a dvacítka se na tomto úseku dá pohodlně vydržet.
Nicméně to neznamená, že současné řešení je definitivní - chystá se jednání na půdě magistrátu města, kde by
se situace v Bělehradské ulici po dobu výstavby kanalizace Labe-Loučná měla lépe vyřešit.

David Lebeda: Ještě k bezpečnosti na parkovišti
[03.12.2008 09:34]
Ačkoli u tohoto parkoviště nebydlím, jen tam občas projíždím, dovolím si názor. Souhlasím s tím, že spousta
řidičů tím úsekem jezdí jako prasata. Ovšem dát tam kvůli tomu dvacítku - to se na mě nezlobte, ale to nikdo
dobrovolně dodržovat nebude, protože to je rychlost až neadekvátně nízká. Spousta řidičů, když vidí podobná
nesmyslná omezení, je prostě ignoruje. Dejme tomu třicítka by jistě byla akceptovatelnější a jistě postačující, ale
dvacítka - to je jako kdyby tam nic nebylo. Podívejte se u Globusu nebo v jakékoli obytné zóně, kolik řidičů tam
dvacítku dodržuje. Protože to je prostě nesmyslný požadavek. Dokud bude dopravní značení takto přehánět,
nemůže si získat žádnou vážnost, zejména pokud budou strážnící řidiče ještě buzerovat, že místo 20 jeli 30 apod.

S dohledem strážníků a s pokutováním souhlasím, pokud tam místo dvacítky bude něco rozumného, co bude
adekvátní konkrétní situaci.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Bezpečnost na parkovišti
[25.11.2008 13:00]
Na komunikaci před domem č.p. 391-8 (Bělehradská) byla osazena dopravní značka omezující rychlost na 20
km/h. Umístění retardérů se nejeví jako vhodné – ty se umísťují zejména v obytných zónách, kde nebývá nijak
stavebně odlišen chodník od vozovky. Městskou policii požádáme o zvýšený dohled nad dodržováním
dopravního značení v této lokalitě. Pokud se situace nezlepší, zvážíme ve spolupráci s odborem dopravy
Magistrátu města Pardubic, který má na starosti dopravní značení po celém městě, provedení dalších opatření.

Tomáš Řezanina - ÚMO Pardubice II: Přístřešky na popelnice
[24.11.2008 13:41]
Vyplnit mezery na přístřešcích pletivem by asi technicky možné bylo, ale nemáme to v plánu. Výsledný estetický
dojem by byl přinejmenším sporný a hlavně se nedomníváme, že by to vedlo ke zlepšení situace. Bohužel v
poslední době stále přibývá lidí, kteří se neobtěžují nejen s otvíráním vrátek ale ani s přehazováním odpadu a
nechávají ho venku před ohrádkou... Pokud jde o možnost otevření vrat bez klíče - na vratech jsou provedeny
úpravy, aby to nešlo, ale je možné, že z nějakých důvodů někde nefungují, prověříme to a zajistíme nápravu.
Nevíme však, co přesně míníte tím, že do přístřešků se popelnice "nedají poskládat". Při troše dobré vůle by to jít
mělo.

Obyvatel 394: Bezpečnost na parkovišti
[21.11.2008 20:19]
Proč zastupitelé obvodu neudělají něco pro bezpečnost obyvatel domu Bělehradská 391-398 v době prací na
kanalizaci mezi kruhovým objezdem u Kauflandu a Rosicemi. Automobily přijíždějící od Rosic projíždějí
parkovištěm u domu nepřiměřenou rychlostí a ohrožují tak zdraví a život zde přecházejících lidí, zejména dětí. To
čekají, až zde nějaký nezodpovědný řidič někoho porazí? Proč na parkoviště nenainstalují zpomalovací retardéry
(jak jsou na jiných místech v Polabinách trvale). Myslím, že by bylo vhodné mít retardéry zde trvale.

mlady: pristresky na popelnice
[10.11.2008 14:56]
V posledni dobe je o zdravi odnaset odpad do popelnic. Od te doby, co jsou uzamykatelne pristresky, do kterych
se kontejnery nedaji poskladat, kolemjdouci odhazuji odpad pres "plot". Navic neni problem si kovova vrata otevrit
bez klice. Neni mozne tyto pristresky upravit tak aby do nich meli opravdu pristup jen ti, co tam pristup mit maji a
odpad se nedal prehodit pres obezdeni. Stacilo by mezery vyplnit pletivem, zabrani se tak i ptactvu, ktere se v
popelnicich hrabe, nebylo by mozne odpad ulozit bez odemceni apod. dekuji za odpoved

