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SLOVO STAROSTY
Váení spoluobèané,
jistì mi dáte za pravdu, e konèící rok utekl jako
voda a tradièní èeské vánoce u opìt klepou na
dveøe našich domovù. Ne se však dostanu
k hezkým pøáním, která Vám chci všem poslat
prostøednictvím našeho zpravodaje, dovolte mi
krátké bilancování.
S uspokojením mohu prohlásit, e náš
obvod v prùbìhu roku opìt pìknì prokoukl. Na
mysli mám budování Lidické ulice, ukonèené opravy chodníkù napø.
v ulici Mladých a Grusovì, pokraèující výstavbu vkusných
kontejnerových pøístøeškù a prùbìné obohacování zelených plic
naší èásti velkomìsta stále zeleným i opadavým rostlinstvem. Díky
získané státní dotaci a promyšlenému hospodaøení s místním
rozpoètem se opìt podaøilo urazit slušný kus cesty za zlepšením
našeho ivotního prostøedí. Dìkuji upøímnì všem, kteøí se o to
zaslouili.
Pokrok nastal i v oblasti mezilidských vztahù. Dùkazem toho
jsou poèetné davy spokojených posluchaèù na koncertech
uskuteèòovaných jak pod širým nebem, tak v Arše, v aule Arnošta
z Pardubic Univerzity Pardubice i na louce u Rùového domu.
Zejména 5. staroèeská pou v Polabinách pøilákala díky svému
neustále zkvalitòovanému celodennímu programu u nejen naše
spoluobèany, ale i návštìvníky z blízkého a vzdáleného okolí
(pochvalu jsem vyslechl i od divákù z Chlumce nad Cidlinou, kteøí
pøijedou na pøíští roèník s dalšími známými). Ani letošní pøívaly
deštì nedokázaly zlikvidovat dobrou náladu všech pøítomných, po
krátké technické pøestávce bìel program a k nádhernému
závìreènému ohòostroji, který sklidil zaslouený potlesk èetných
spokojených rodin. Milá vystoupení našich dìtí z místní ZUŠ,
dixieland, country, swing, dechovka i cimbálovka, šermíøi, kolotoèe,
houpaèky, jízda na koních a mnoho dalších atrakcí - to všechno
tvoøilo kolorit v mìstských pomìrech nezvykle pojaté oslavì tradièní
èeské pouti. Také zde chci podìkovat všem úèastníkùm i
organizátorùm.
Nicménì náš spoleèný ivot nemá jen ty svìtlé, ale i opaèné
stránky. Nevím, která mì osobnì mrzí více a která ménì. Ale
sdìlená starost polovièní starost, øíkám si se starým pøíslovím.
A proto se s Vámi chci podìlit i o nìkteré nepøíjemnosti. Tou první je
zmrazení výstavby tolik potøebného parkovištì na sídlišti Sever, kde
se nepodaøilo, ne naší vinou, uskuteènit zamýšlenou výmìnu
potøebných pozemkù. Tou druhou je pøetrvávající nièení zelenì a
olamování stromù i køovin, nièení novì instalovaných lavièek. Tou
tøetí je jen èásteèné zlepšení úklidu exkrementù po tisícovce našich
rodinných mazlíèkù, kteøí s námi sdílejí spoleèný ivotní prostor.
Prosím, ty, kterých se mé pøipomínky týkají (pokud budou èíst tyto
øádky), aby se zkusili nad svým poèínáním zamyslet. Vìøte mi, staèí
opravdu málo a budeme zase v našem souití o krok nebo moná
i o dva dál…
Mùj sloupek se nedá nafukovat, a proto mi dovolte pøejít
k závìru. Letošní vánoèní svátky jsou opìt bohatší ne ty pøedchozí
- zvìtšil se poèet ozdobených stromù, slavnostní záeh mohutného
velikána na polabinské ètyøce provázel hodinový koncert dechové
hudby Pernštejnky a pìveckého sboru ZUŠ Polabiny. Ve stále
vìtším poètu našich domovù se veèer rozíhají svíèky na
adventních vìncích a voní neopakovatelné aroma blíících se
vánoc. Do této slavnostní atmosféry zapadá i myšlenka pomoci
blinímu, a proto jsem rád, e naše zastupitelstvo schválilo
jednohlasnì naši finanèní pomoc Vysokým Tatrám, postiené
pøírodní katastrofou ve výši 30 000 Kè. Za celoroèní práci dìkuji na
tomto místì nejen èlenùm tohoto orgánu, ale rovnì svým
spolupracovníkùm z ÚMO Pardubice II.
Všem obèanùm našeho obvodu bez rozdílu pak pøeji krásné
proití vánoèního období, hodnì zdraví i tolik potøebného štìstí,
radosti z dárkù a vzájemného porozumìní. A uslyšíte naše
štìdroveèerní trubaèe vzpomeòte symbolicky na všechny své
bliní. Na závìr Vám pøeji mnoho štìstí a úspìchù jak osobních tak
pracovních v celém roce 2005.
Váš Jiøí Srbek, starosta

Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí všem obèanùm Pardubic II hezké a spokojené proití vánoèních svátkù
a hodnì zdraví a úspìchù v roce 2005

Zprávy z jednání
Zastupitelstva a Rady MO
Od pøedešlého vydání Pravobøeního zpravodaje se uskuteènila
dvì jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rada mìstského obvodu Pardubice II (RMO) zasedala pìtkrát.
Projednány byly mimo jiné následující záleitosti.
ZMO na svém zasedání v záøí
vyhodnotilo èerpání rozpoètu MO
Pardubice II za 1. pololetí roku 2004
a schválilo rozpoètové opatøení è. 4.
V jeho rámci byly mimo jiné posíleny
prostøedky na údrbu a opravy
chodníkù a veøejných prostranství a
rovnì byl odsouhlasen pøíspìvek
mìstu na vybudování bezdrátového
rozhlasu.
RMO projednala jako obvykle
nìkolik ádostí o nakládání
s pozemky, pøièem její stanovisko
poslouí Radì mìsta Pardubic jako
podklad pro rozhodování. RMO
napøíklad souhlasila s pronájmem
pozemku pøed výmìníkem na rohu
ulic Vaèíkovy a Bìlehradské v nevyuité èásti objektu má vzniknout restaurace a na pronajatém
pozemku smìrem do ulice Bìlehradské má být pøedzahrádka.
RMO zastupující mìstský
obvod v pøíslušném øízení nemìla
námitky k vydání úze mn í ho
rozhodnutí na stavbu relaxaèního
centra za prodejnou kobercù na
Fáblovce a k vydání stavebního
povolení na stavbu prodejny
chovatelských potøeb a provozovny
støíhání psù v Polabinách 4 v sousedství Bistra u Krupièkù.
RMO souhlasila s uzavøením
smlouvy se spoleèností Chládek a

Tintìra Pardubice a.s. na vybudování ohrádky pro kontejnery v ulici
Karla Šípka, která bude slouit
obyvatelùm slepé èásti ulice
Prodlouené a nahradí tak na jejich
popud kapacitnì nevyhovující
ohrádku vedle Dìtského rehabilitaèního centra. RMO dále
schválila uzavøení smlouvy s K+N
stavební spoleèností s.r.o. na opravu komunikace mezi ulicemi Kosmonautù a Drustevní a souhlasila
se zadáním lokálních oprav chodníkù po celém obvodu Slubám
mìsta Pardubic a.s. a uzavøení
smlouvy s firmou Highway Design
na zpracování projektové dokumentace na regeneraci lokality ulice
Drustevní.
V listopadu RMO oznámila
zadávací øízení na veøejnou
zakázku "Seè trávníkù v r. 20052006 v MO Pardubice II" formou
otevøeného øízení podle zákona
o veøejných zakázkách.
V neposlední øadì RMO také
schválila informativní zprávu o zimní
údrbì komunikací v sezónì 20042005 a souhlasila provádìním
doplòkové zimní údrby zejména
chodníkù z rozpoètu MO Pardubice
II jako výpomoc mìstu pøi
pøípadných kalamitních situacích.

SLOUPEK
STAVEBNÍHO
ÚØADU
Aplikace zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
øádu ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen stavební zákon) v praxi.
Minule jsme Vám slíbili, e se v tomto èísle budeme podrobnìji zaobírat
problematikou dokladù potøebných k podání ádosti na stavební úøad dle
jednotlivých druhù stavebního øízení.
Drobné stavby, stavební úpravy a udrovací práce:
V rámci øízení, které nevyaduje stavební povolení, (ve vazbì na § 55
odst. 2 stavebního zákona), jsou dle § 10 odst. 2 resp. § 12 odst. 2 vyhl.
è. 132/1998 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení stavebního
zákona (dále jen „ÚSØ“), potøebné níe uvedené doklady:
! jednoduchý nákres stávajícího a budoucího stavu úprav (pùdorys
s vyznaèenými úpravami) a to ve dvou vyhotoveních.
! doklad prokazující vlastnické právo ke stavbì (výpis z katastru
nemovitostí, kupní smlouva ovìøená katastrálním úøadem, v krajním
pøípadì po dohodì se stavebním úøadem èestné prohlášení v souladu
s § 39 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení ( správní øád )
! písemná dohoda s vlastníkem stavby, pokud stavební úpravu provádí
nájemce,
! statický posudek, který prokáe, e stavebními úpravami nedojde
k zásahu do nosných konstrukcí v souladu s § 55 odst. 2 stavebního
zákona a nedojde k pøitíení konstrukce a k narušení statiky a to ve dvou
vyhotoveních,
! stanovisko orgánu státní památkové péèe, jde-li o stavební úpravu na
stavbì, která je kulturní památkou nebo o stavbu nacházející se
v památkovì chránìném území,
! jednoduchý situaèní náèrt podle katastrální mapy s vyznaèením
umístìní stavby na pozemku, hranic sousedních pozemkù a polohy
staveb na nich,
! doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo k pozemku.
V pøípadì, e by drobná stavby byla stavbou první na pozemku,
nestaèí stavebnímu úøadu ohlášení uvaované stavby, nýbr je nutno
v tomto pøípadì poádat o vydání územního a stavebního povolení.
Kadé ohlášení musí dle § 10 odst. 1 resp. § 12 odst. 1 ÚSØ obsahovat:
! jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka,
! úèel, rozsah a místo stavby a jednoduchý technický popis provedení
drobné stavby,
! druh a parcelní èíslo pozemku podle katastru nemovitostí,
! údaj o tom, kdo bude stavbu provádìt a zda se k jejímu provedení má
pouít sousední nemovitost, popøípadì vyjádøení vlastníka této
nemovitosti,
! rozsah stavebních úprav nebo udrovacích prací, jejich úèel a
jednoduchý technický popis.
Ohlášení informaèních, reklamních a propagaèních zaøízení:
Ohlášení informaèních, reklamních a propagaèních zaøízení se øídí
obdobnì jako výše uvedené ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a
udrovacích prací. Podrobnì tuto problematiku øeší § 27 ÚSØ. Oproti výše
uvedenému se k ohlášení pøipojí dvojmo návrh zaøízení v pøimìøeném
mìøítku a barevném provedení. Pokud je to vzhledem k umístìní nebo ke
konstrukènímu øešení zaøízení nezbytné, v ohlášení se dále uvede nebo
se k nìmu pøipojí :
! náèrt nebo fotografie nemovitosti, popøípadì té jejího okolí, prokazující
vhodnost zaèlenìní do prostoru,
! popis konstrukèního øešení z hlediska bezpeènosti údaji o pouitých
materiálech; jde-li o svìtelné zaøízení, popis zpùsobu jeho napojení na
elektrické vedení, zda po montái bude ádáno o souhlas k vyuití
veøejného prostranství,
! doklad o jednání s orgány státní správy, s vlastníky ( správci pozemních
komunikací, sítí, technického vybavení, pokud byla pøedem o zaøízení
vedena a rozhodnutí, stanoviska, vyjádøení, souhlasy, posouzení, popø.
jiná opatøení dotèených orgánù státní správy, vyadovaná zvláštními
pøedpisy,
! údaj o tom, zda se provoz zaøízení dotkne práv jiných sob napø.
oslnìním, zakrytí svìtla, hlukem apod. a údaj o tom, jak provoz zaøízení
ovlivòuje pøístup a uívaní staveb a pozemkù osobami omezenou
schopností pohybu a orientace.
V pøípadì jakýchkoli nejasností je vhodné jednotlivé pøípady ještì pøed
podáním ádosti øešit pøímo s pøíslušným stavebním úøadem.
V pøíštím pokraèování zpravodaje zahájíme cestu územního a stavebního
øízení.
SÚ

Zmìna místního poplatku za odpad
Dne 9. 11. 2004 byla na jednání Zastupitelstva mìsta Pardubic
schválena nová vyhláška o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, tøídìní, vyuívání a
odstraòování komunálních odpadù.
Nejdùleitìjší zmìnou je
zmìna výše tohoto poplatku - od
1. 1. 2005 èiní 498,- Kè za osobu
a rok. Obyvatelùm Polabin a Cihelny budou koncem ledna a
zaèátkem února pøíštího roku
opìt rozesílány poštovní
poukázky k úhradì poplatku poplatek je moné zaplatit touto
poštovní poukázkou, v hotovosti
na pokladnì úøadu nebo
pøevodem z bankovního úètu.
Poplatníky, kteøí sloenku v tomto
termínu neobdrí, prosíme, aby
se dostavili na Úøad mìstského
obvodu Pardubice II, Chemikù
128, a ke své povinnosti zaplatit
se zde pøihlásili. Splatnost
poplatku je do 30. 4. 2005.
Pro úplnost ještì pøipomínáme,
e:
! o osvobození mùe ádat
poplatník nejdéle v den
splatnosti poplatku. Pokud je
osvobozen na základì dùvodù
uvedených v obecnì závazné
vyhlášce mìsta, je povinen
tento nárok doloit té
nejpozdìji v den splatnosti
poplatku.
! o vrácení poplatku z dùvodu
stìhování musí poplatník
poádat osobnì nebo písemnì
na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II. Pokud se po-

platník stìhuje v rámci mìsta
Pardubic, nemusí o vrácení
poplatku ádat, mezi obvody
bude pøevod proveden automaticky.
! v pøípadì, e poplatník zemøe a
pozùstalí mají zájem o vrácení
pøeplatku, musí tento pøeplatek
pøihlásit do dìdického øízení.
Po ukonèení øízení bude
pøeplatek vrácen na pokyn
soudu nebo na základì usnesení soudu o ukonèení dìdického øízení.
! Úøad mìstského obvodu
Pardubice II jakoto správce
poplatku má monost dluný
poplatek navýšit a o 300%.
! v pøípadì nesplnìní poplatkové povinnosti je celá záleitost pøedána exekutorskému
úøadu a poplatník zaplatí nejen
pohledávku úøadu, ale také
náklady exekuce, jen se
pohybují zhruba od 7000,- Kè
za jednu exekuci.
Poplatníky, kteøí si nevyzvedávají
z pošty své písemnosti, upozoròujeme, e poslední den
úloní lhùty je povaován za den
doruèení. V pøípadì, e se
poplatník v místì svého trvalého
pobytu nezdruje, je písemnost
doruèena veøejnou vyhláškou.
OES

TAKHLE NE!

Kontejnery na separovaný odpad jsou od tìch obyèejných
odlišeny kromì nápisù také barvou - buï pouze víka nebo
celého kontejneru. Kontejnery na sklo jsou zelené, na plasty
luté a na papír modré. Mìjme to na pamìti pøi vynášení
odpadkù a nepøidìlávejme zbyteènou práci svozové firmì.
Nebuïme líní - separujme!
Sluby mìsta Pardubic a.s. oznamují obèanùm mìsta, e na
Štìdrý den 24. 12. probìhne svoz komunálního odpadu jako
v normální pracovní den. Navíc v nedìli 26. 12.
budou mimoøádnì sváeny kontejnery 1100 l na
vybraných stanovištích pøedevším na sídlištích.

13. zasedání ZASTUPITELSTVA

mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 15. 12.
2004 v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Navrený program
obsahuje body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu k 30. 11.,
pravidla pouití sociálního fondu na rok 2005, rozpoèet na rok
2005, kontrola spolufinancování akce Lidická, informativní
zprávy, kontrolní zpráva o plnìní usnesení ZMO, diskuse.

Kauza

PARKOVÁNÍ NA SEVERU
Obdreli jsme dopis od jednoho obyvatele sídlíštì Sever, který svým obsahem
rozhodnì není ojedinìlý, a proto jsme se rozhodli odpovìdìt formou èlánku
o parkování na tomto sídlišti. V dopisu se píše: „Prosím Vás o konkrétní nepolitickou
odpovìï na otázku øešení kritické situace parkování v ulici Kunìtická pøed domy 115
atd. Máme k dispozici cca 30 legálních parkovacích míst na 200 automobilù. Nechápu,
proè není v nìkterých lokalitách Polabin ádný problém vyjít obèanùm vstøíc a øešit
problém parkování a u nás to prostì nejde. U mì opravdu nebaví šikana ze strany
Mìstské policie, která plní své povinnosti vùèi bezbranným obèanùm velmi nelogicky
pouze po stínostech MHD. Mìla by si vzít pøíklad od státní policie, která má více
pravomocí a øeší špatné parkování pouze ústní domluvou.
Jezdím domù z práce a ve veèerních hodinách a pøál bych kadému èlenu
Vašeho Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II, aby vyzkoušel své umìní a
našel si místo, kde bude jeho majetek alespoò chránit svìtlo z veøejného osvìtlení.
Alternativní stání za provozovnou IXI Club mi pøipadá jako rada „prodej auto a jezdi na
kole, pøi krádei ti nastane menší finanèní ztráta“.
Dìkuji za odpovìï a názor nebo radu nebo návod, jak Vás pøimìt k nìjakému
øešení. “
S kauzou nedostatku parkovacích míst na
sídlišti Sever se potýkáme ji dlouho. Tento
problém získal mìstský obvod Pardubice II pøi
svém vzniku v roce 1997 „do vínku“ a vìøte, e
opravdu máme snahu pomoci jej øešit.
Monosti však v tomto pøípadì nejsou
omezeny jen obligátním nedostatkem financí
ale i nedostatkem místa na pøípadné stavební
úpravy. A to je vlastnì struèná odpovìï na
otázku, proè v jiných èástech Polabin vznikají
nová parkovací místa a na Severu ne.
I kdy zase nelze øíct, e by se tam vùbec
nic nedìlo. Ji v roce 1997 byla zpracována
studie moností doplnìní parkovacích míst
v této lokalitì, která vytipovala prakticky pouze
dvì místa, kde by to bylo moné. První z nich
bylo v ulici K Rozvodnì, kde se v roce 1999
také pomìrnì velké parkovištì postavilo.
Druhé vytipované místo bylo mezi univerzitní
menzou a ulicí K Cihelnì. Tento pozemek
ovšem patøí Univerzitì Pardubice, která na
blízkou budoucnost pøipravuje výstavbu nové
budovy chemicko-technologické fakulty v prostoru vymezeném ulicemi K Cihelnì a Hradecká, pøièem souèástí této stavby mají být
právì rozmìrná parkovištì v sousedství ulice
K Cihelnì. Celkem 230 nových parkovacích
míst má sice slouit primárnì potøebám
univerzity, avšak lze pøedpokládat, e se
zøetelnì uleví i sídlišti Sever, u proto, e øada
studentù a zamìstnancù univerzity dnes
zabírá parkovací místa na sídlišti.
Dále byla v roce 2000 upravena
jednosmìrná ulièka U Josefa, která byla kvùli
parkujícím autùm takøka neprùjezdná.
Bohuel mìsto v souèasné dobì nedisponuje
ádným dalším pozemkem, kde by bylo
moné parkovištì postavit. Pøed èasem jsme
dìlali anketu o eventuálním pøebudování

asfaltového høištì mezi domy 100, 99 a 97 na
parkovištì, ale vùbec jsme nepochodili a ještì
jsme to schytali, e upøednostòujeme auta
pøed dìtmi, pøestoe jsme jako náhradu
nabídli zpøístupnìní a vylepšení nedalekého
høištì u školy.
Z výsledkù namátkových prùzkumù
provádìných našimi pracovníky se ukazuje,
e nejkritiètìjší z hlediska parkování je jiní
èást sídlištì (ulice Kunìtická a zejména okolí
domù 115, 116). Pomoci by mohlo parkovištì
za budovou drogerie, ale jak si mùete pøeèíst
ve „Slovì starosty“, zatím se nám nepodaøilo
dohodnout se s vlastníky tohoto pozemku.
Bohuel tedy tìko mùeme èekat, e se
v dohledné dobì uspokojivì podaøí vyøešit
všechny problémy s parkováním na Severu,
pokud nechceme brát vánì iracionální
nápady na zboøení nìkterých domù.
Tím se dostáváme k dalšímu úhlu
pohledu na danou problematiku. Na sídlišti
Sever je znaèná koncentrace domù a tedy i
obyvatel. Pomineme-li, e sídlištì bylo ji od
poèátku koncipováno nešastnì, od jeho
postavení neustále narùstá stupeò automobilizace obyvatelstva. V souèasnosti se poèítá
se stupnìm automobilizace 1:3,5 (tedy 1
automobil na 3,5 obyvatele) a výhledovì
dokonce se stupnìm 1:2,5. Dnes u vùbec
nejsou výjimkou dvì auta v rodinì, èastým
pøípadem jsou sluební auta v osobním
uívání a podobnì. Obáváme se, e není
v silách mìsta zajistit pohodlné parkování pro
kadé auto a domníváme se, e to ani není
jeho úkolem. Mìsto se samozøejmì snaí
v rámci svých moností parkovací plochy
budovat, ale myslíme, e ani vlastníci vozidel
by nemìli jen pasivnì oèekávat, e se jim pro
jejich nové auto automaticky objeví nové

Návrh rozpoètu MO Pardubice II na rok 2005

Dne 15. 12. 2004 bude na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II
projednáván návrh rozpoètu na pøíští rok. Pro názornost zde pøedkládáme zjednodušenou
verzi tohoto návrhu (uvedeno v tis. Kè).
OES

POZVÁNKA

Dne 24. 12. 2004 bude od 11 hodin na Pergole k poslechu hrát a zpívat
vánoèní koledy kapela ivaòanka. Kadý z Vás je na tuto akci srdeènì
zván. Kadoroèní ji tradièní štìdroveèerní troubení této kapely bude
probíhat od 22. hodiny na nìkolika místech našeho obvodu. Obì tyto akce
budou uskuteènìny pouze za pøíznivých klimatických podmínek.

parkovací místo pøed domem. A stejnì tak se
domníváme, e pokud takové místo není,
nemá øidiè právo pøestat dodrovat pøedpisy a
zaparkovat na chodníku nebo v zákazu
zastavení.
Tato absurdní situace na sídlišti Sever
postupnì zakoøeòovala, mimo jiné proto, e
Mìstská policie dlouho tuto lokalitu pøehlíela
a pøestupky zde „tolerovala“. Podle našich
loòských prùzkumù to fungovalo tak, e øidièi
zvyklí na „beztrestnost“ nejprve obsazovali
nelegální místa nejblíe domu (na poárních
nástupních plochách, v obloucích køiovatek,
v zákazech zastavení) a teprve pozdìji veèer
se zaplòovala parkovištì dále od domu.
Takový stav byl dlouhodobì neúnosný, kdy
o pár ulic dál se pokutovaly mnohdy i ménì
závanìjší pøestupky. Proto nemùeme mít za
zlé Mìstské policii, e Sever opìt zahrnula do
sféry svého zájmu a pøi svých obchùzkách zde
nechodí se zavázanýma oèima. Tady toti
zdaleka nejde jen o princip, ale také o bezpeènost. Nesprávnì zaparkovaná auta brání
snadnému pøíjezdu sanitce nebo hasièùm,
pøekáejí ve výhledu a mohou zpùsobit
nehodu, brání v prùchodu chodcùm po
chodníku a podobnì. Rozhodnì tedy není
jediným dùvodem zásahu mìstských
stráníkù stínost dopravního podniku.
Na závìr ještì nìkolik zajímavých èísel.
Na sídlišti Sever je trvale hlášeno 2222
obyvatel a je zde 335 legálních parkovacích
míst (v tomto èísle není zapoèítáno neoblíbené parkovištì za IXI Clubem). Vychází
tak jedno parkovací místo na 6,6 obyvatel. To
je opravdu neradostná bilance. Na druhou
stranu ale je potøeba pøiznat, e ani v ostatních
èástech mìstského obvodu není situace
optimální, pøestoe na mnoha místech ji
probìhlo zkapacitnìní parkoviš. Napøíklad
v Polabinách 2 vychází 6,3 obyvatel na legální
parkovací místo, v Polabinách 1 je to 5,8
obyvatel, na trojce 6 (dosud nezapoèítána
nová stání v Lidické), na pìtce 4,7 a na ètyøce
4 (zapoèítáno neoblíbené velké parkovištì
v Grusovì ulici, které bývá zaplnìno
maximálnì z poloviny). Celkový prùmìr
v našem mìstském obvodu vychází na 5,5
obyvatel na jedno parkovací místo. Pro
úplnost dodáváme, e tyto údaje jsou
v urèování legálnosti parkovacích míst velmi
pøísné a nezahrnují místa v garáích.
Chápeme, e obyvatele sídlištì Sever
jsme tímto èlánkem asi pøíliš neuspokojili, ale
rádi bychom je ubezpeèili, e jejich problémy
známe, zabýváme se jimi a snaíme se najít
jejich øešení, by zjevnì pøesahuje rámec
moností mìstského obvodu.
TØ

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bìné pøíjmy
z toho
podíl na daních
transfer dotace na sociální dávky
poplatky
ostatní
2. Pøedpokládaný zùstatek ZBÚ k 31.12.2004
3. Tvorba sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM
1. Bìné výdaje
z toho
sociální dávky
provoz úøadu MO
oblast ivotního prostøedí
oblast dopravy
oblast aktivit obvodu vè. veø. podpory
ostatní
2. Investice - oblast iv. prostøedí a dopravy
3. Rezerva

42 679,5
41 400,0
13 132,0
12 000,0
14 402,0
1 866,0
1 500,0
-220,5
42 679,5
33 199,0
12 000,0
9 309,0
7 180,0
4 010,0
600,0
100,0
6 200,0
3 280,5

Co se udìlalo a za kolik

Stejnì jako koncem loòského roku pøinášíme letos
pøehled nejpodstatnìjších výdajù mìstského
obvodu Pardubice II z rozpoètových kapitol ivotní
prostøedí a doprava v roce 2004. Pouze dodáváme, e výèet neobsahuje úplnì všechny
poloky, nìkteré jsou kumulované a nìkteré èástky
odhadnuté, nebo èerpání dosud probíhá. Na pøipojených obrázcích je nahoøe ulice Lidická pøed
poloením nového asfaltového koberce a dole
nová herní sestava "Èeský Šternberk" tamté. TØ

ÚDRBA, OPRAVY A INVESTICE P - 2004 v tisících Kè
sekání trávníkù a sbìr listí
údrba trávníkù mimo pravidelných seèí
zahradnické sluby
údrba døevin
nové výsadby døevin
nátìry, opravy a doplnìní lavièek
opravy a nátìry vybavení dìtských høiš a sportoviš
výmìna písku v pískovištích
provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2
drobné opravy mìstského mobiliáøe (odpadkové koše, sloupky apod.)
rekonstrukce dìtského høištì Lonkova (bludištì)
úprava odvodnìní høištì na sídlišti Sever u èp. 97 + zábrana za brankou
stavba pøístøešku na kontejnery v ulici Mladých
stavba ohrádky na kontejnery v ulici Karla Šípka
oprava kontejnerových ohrádek v ulici Na Labišti
likvidace odpadu ze zelenì
výsyp odpadkových košù
výsyp košù na psí exkrementy (+ doplnìní 3 ks nových)
pøistavování velkoobjemových kontejnerù na komunální odpad
ruèní úklid veøejných prostranství
pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzduší v Rosicích
ÚDRBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2004 v tisících Kè
podíl na rekonstrukci ulice Lidické (podíl mìsta 5 053, státní dotace 6 000)
projektová dokumentace na rekonstrukci lokality Stavaøov
Bìlehradská - zvýšení obrub a odvodnìní (1. etapa)
Kpt. Bartoše, èást Bìlehradské - mikrokoberec
opravy výtlukù na vozovkách (po zimì apod.)
lokální opravy chodníkù
opravy a èištìní dešových vpustí (vèetnì náhrad odcizených vík kanálù)
doplòková zimní údrba chodníkù (leden-duben 2004)

2 177
135
722
360
252
73
178
247
67
151
102
297
415
217
65
50
404
141
310
652
100
6 450
149
1 277
520
1 927
1 532
205
93

30 let mateøské školky v ulici Odboráøù MISTROVSTVÍ ÈR
V TAEKWON-DO ITF
Váení rodièe,
dovolte nám, abychom Vám pøedstavili naši
šestitøídní mateøskou školu Odboráøù Polabiny
III, která v mìsíci lednu 2005 slaví 30. výroèí
zaloení. Za tuto dobu se zde vystøídalo ji
nìkolik generací malých dìtí, nìkteøí z nich se
k nám stále vracejí, co je nejlepší vizitkou
mateøské školy.
Co vám mùeme nabídnout? Je to
pøedevším speciální oèní tøída pro dìti se
zrakovými vadami, která je jediná v celém
regionu Pardubic. S dìtmi cvièí vyškolená
zdravotní sestra pod dohledem oèního lékaøe,
který pravidelnì kontroluje zdravotní stav
oèních vad.
V bìných tøídách pracujeme podle
školního vzdìlávacího programu „Já a svìt
kolem mne“, ve kterém se zamìøujeme na
celkový rozvoj osobnosti dítìte. Zabezpeèujeme pøirozený, všestranný rozvoj dítìte a
uspokojování jeho potøeb. Cílem je rozvoj
osobnosti a orientace ve svìtì, který dítì
postupnì poznává. Dítì je v naší mateøské
škole rovnocenným partnerem dospìlých se
všemi právy a povinnostmi. Máme zde jednu
tøídu pøímo zamìøenou na výuku angliètiny,
která probíhá pravidelnì kadý den a je
souèástí tøídního vzdìlávacího programu.
V další tøídì probíhá výuka hry na zobcovou
flétnu, zamìøená na zdravé dýchání. Obì tøídy
vedou paní uèitelky, které jsou proškoleny

a mají zpracovanou metodiku výuky pro dìti
pøedškolního vìku.
Naši chloubou je taneèní krouek country
tancù, který vystupuje na vìtšinì veøejných akcí
poøádaných mìstem Pardubice. Pro dìti velice
zajímavá èinnost je projekt „Kamarád poèítaè“,
který dá dìtem poznat na výukových
programech pro pøedškolní dìti základy
informaèní techniky.
Aktivit máme opravdu hodnì. Tìmi
nejzajímavìjšími jsou výjezdy do školy
v pøírodì, výlety, závìreèná celoškolková
akademie pro rodièe a veøejnost, plavání,
saunování, zaloení pìveckého krouku,
tvoøivá odpoledne pro rodièe, pohádková
odpoledne pro veøejnost a další aktivity, které
lépe poznáte, pokud naši mateøskou školu
navštívíte osobnì, nebo na internetových
stránkách.
Tímto Vás srdeènì zveme na týden
otevøených dveøí u pøíleitosti 30. výroèí
zaloení mateøské školy, který se bude konat
v týdnu od 3. 1. 2005 do 6. 1. 2005 od 8,00 hod
do 15,30 hod.
Za celý kolektiv zamìstnancù srdeènì zve
øeditelka MŠ Ivana Vondráková

Ve dnech 5. a 7. 11. 2004 probìhlo v Brnì
mistrovství republiky ákù, juniorù a
seniorù v Taekwon-Do ITF. Soutìe se
zúèastnilo více jak 400 závodníkù z 26
èeských a moravských škol Taekwon-Do
ITF. Soutìilo se tradiènì ve všech ètyøech
oficiálních sportovních disciplínách
Taekwon-Do ITF: technické sestavy,
sportovní boj, speciální techniky a silové
pøeráení, jak v jednotlivcích tak
v týmech. Taekwon-Do ITF Pardubice se
sídlem v Polabinách IV se mezi velkou
konkurencí neztratilo a získalo celkem 5
medailí. Nejúspìšnìjší pardubickou
závodnicí byla juniorka Lenka Souèková
se ziskem zlaté medaile (obr.) ze silového
pøeráení a støíbrné ze sportovního boje.
Další úspìchy byly v seniorské kategorii:
Zbynìk Bartoš v silovém pøeráení 2. místo, Radek Koláø technické sestavy 2. místo
a tým seniorù ve sportovním boji ve sloení: Z. Bartoš, R. Koláø, J. Kudláèek a
RK
A. Novák získali bronzovou medaili.

Kontakt: tel. 466 430 929
e-mail: mspolabinyIII@quick.cz
e-mail: vondrakova@msodboraru.cz
www.msodboraru.cz

Sdruený házenkáøský klub Dubina-Polabiny Pardubice dìkuje Radì, Zastupitelstvu a pøednì
panu starostovi MO Pardubice II Jiøímu Srbkovi za významnou pomoc a podporu sportovní
èinnosti našeho házenkáøského klubu v Polabinách. Díky této výrazné podpoøe se mùeme
vìnovat naší dívèí házené a organizovat takové nároèné turnaje jako je Polabiny CUP. My se zase
na druhé stranì snaíme úspìšnì reprezentovat Polabiny a mìsto Pardubice.
V. Vinaø
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