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PRAVOBØENÍ
roèník 2004

ZPRAVODAJ

mìstského obvodu Pardubice II
duben

èíslo 1

SLOVO STAROSTY
Váení spoluobèané,
moná jste zaregistrovali, e se ve
Vašich poštovních schránkách ji
delší dobu neobjevilo nové èíslo
našeho Pravobøeního
zpravodaje. Nicménì zmìna je
ivot a vývoj se nedá zastavit.
Postupnì jsme toti dospìli
k závìru, e pùvodní podoba
našeho obèasníku, ve kterém Vás informujeme o všech
novinkách v našem mìstském obvodì, musí prodìlat
inovaèní proces.
Jsme tedy na zaèátku nové etapy v oblasti vztahù
mezi obèany a naší radnicí a já mohu znovu vyuít
pøíleitosti být Vám prostøednictvím našeho zpravodaje
nablízku. Pøiznám se, e mám z této skuteènosti docela
obyèejnou radost.
Své zamyšlení nemohu zaèít jinak ne
konstatováním, e nás letošní zima všechny pìknì
potrápila. U jsem se nemohl doèkat jarního sluníèka
s jeho ivotodárným teplem a stejné
pocity sdíleli všichni obyvatelé našeho sídlištì, s nimi
jsem pøi svých setkáních hovoøil. Zimní mìsíce v Polabí
mìly v posledním období vìtšinou mírný prùbìh, a tak
jsme jako všichni ostatní ivoèichové rychle odvykli
tvrdším podmínkám. Letos musíme ovšem poèítat se
zvýšenými náklady na likvidaci následkù
nekompromisního vlivu paní Zimy na naše ivotní
prostøedí. To je teï jedna z našich aktuálních starostí
oprava vìtšího mnoství dìr v komunikacích a náprava
škod bude stát samozøejmì víc penìz ne v letech
pøedchozích.
Navíc chceme pokraèovat v dalších úpravách
veøejných komunikací v ulici Bìlehradské, schválena je
rovnì oprava ulice Lidické. Podrobnosti naleznete na
jiném místì v tomto zpravodaji.
Jakmile se opravdu oteplí, vypuknou opìt
oblíbené koncerty pøedních hudebních tìles na
polabinské pergole. První koncert je naplánován na
sobotu 1. kvìtna, ostatní ji budou v nedìli, vdy od
16.00 hodin. Muzikanti chystají do nové sezóny
repertoár sloený jak z oblíbených titulù, tak hudebních
novinek. I oni se tìší na setkávání s posluchaèi
z našeho obvodu, nebo komunikace, ke které dochází,
kdy se lidé sejdou pøi dobré muzice, je pro obì strany
pøíjemnì uspokojující. Mám radost, e tato akce má pøi
kadé repríze velké mnoství stabilních úèastníkù.
Hudební sezónu pak doplní na jejím zaèátku
reprezentaèní koncert komorních souborù a orchestrù
polabinské ZUŠ konaný pod názvem Hudba v nás
v úterý 27. dubna v polabinské Arše.
Rovnì naši sportovci u plánují tradièní akce,
které svým významem pøesahují daleko rámec mìsta a
kraje, inovace se doèká i jarní èást Mìstských slavností
Zrcadlo umìní uskuteèòovaná dosud pøedevším
v historické èásti mìsta. Ta letošní, které se zúèastní
v prùbìhu pìti èervnových dní i dìti ze všech
polabinských škol, bude zcela ve znamení vstupu
Èeské republiky do Evropské unie a jedna její èást promenádní koncert ZUŠ Polabiny - se uskuteèní
poprvé pøímo na námìstí Polabiny II.
Mnoho významných akcí se uskuteèní i v oblasti
vnitropolitické, kde dominantou budou volební akty.
Váení spoluobèané, vìøím, e nás èeká po všech
stránkách úspìšný a zajímavý rok 2004, na jeho
události budeme urèitì i v našem obvodu dlouho
vzpomínat.
Váš Jiøí Srbek, starosta

Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí všem obèanùm Pardubic II hezké a veselé Velikonoce

Zprávy z jednání Rady MO
Od pøedešlého vydání Pravobøeního zpravodaje zasedala Rada
mìstského obvodu Pardubice II (RMO) celkem šestkrát a zabývala se mimo jiné
následujícími záleitostmi.
RMO projednala nìkolik ádostí
o nakládání s pozemky, pøièem její
stanovisko poslouí Radì mìsta Pardubic
jako podklad pro rozhodování. Mimo jiné
RMO souhlasila se ádostí o zmìnu úèelu
nájmu pozemku na sídlišti Sever, kde je
umístìn prodejní stánek. Místo kvìtin a
drobného zboí se zde mají prodávat
moravská vína. RMO rovnì souhlasila se
ádostí Pekárny Hrubý o nájem a po
kolaudaci prodej pozemku v ulici Npor.
Eliáše vedle herny za úèelem stavby
prodejny peèiva a doplòkù. Stavbì ovšem
zatím brání územní plán, který v tomto
místì má izolaèní zeleò. V souèasné dobì
se zaèíná pøipravovat jeho zmìna, která by
stavbu pekárny umonila.

RMO jménem mìstského obvodu
jako úèastníka územního øízení souhlasila
s vydáním územních rozhodnutí na nové
stavby na Fáblovce (napø. sbìrný
pøepravní uzel Èeské pošty nebo prodejna
automobilù Audi).
RMO projednala zámìr vybudování
bezdrátového mìstského rozhlasu na
území mìstského obvodu a doporuèila
spolufinancování zámìru ve výši 160 tisíc
Kè.
RMO nemìla pøipomínek k udìlení
licence na provozování mìstské
autobusové dopravy Dopravním
podnikem mìsta Pardubic na lince è. 19 ve
smìru Rosice toèna - Sezemice pošta a
zpìt.

Zveme všechny obèany Polabin,
kteøí rádi chodí do pøírody,
na 26. roèník pochodu

LETOŠNÍ TERMÍNY
JEDNÁNÍ

PARDUBICKÁ
PODKOVA

Start dne 24. dubna 2004 na nádraí
v Chocni v 7.00 - 10.30
Trasy 15, 20, 25 a 35 km.
Bliší informace tel. 466 400 478
a ve vývìsní skøíòce oddílu turistiky
TJ Sokol Polabiny v Polabinách 1
vedle kvìtináøství.

ZASTUPITELSTVA
MO Pardubice II
jsou 24. 6., 23. 9. a 16. 12. 2004.
Zasedání jsou veøejná a konají se
obvykle v 18 hodin v budovì hotelu
Harmony. Pokud budete mít zájem
jednání navštívit, informujte se pro
jistotu pøedem na úøadu, zda nedošlo
ke zmìnì termínu (tel. 466 798 611).

Vzhledem k velkému poètu
dotazù v oblasti stavebního zákona
z øad obèanù jsme se rozhodli, e
Vás budeme postupnì ve
struènosti informovat o základních
otázkách vyplývajících ze zákona
è. 50/1976 S., o územním plánování
a stavebním øádu ve znìní
pozdìjších pøedpisù (dále jen
stavební zákon ). Na stavební zákon
navazují jeho provádìcí vyhlášky a
to vyhl. è. 132/1998 Sb., kterou se
provádìjí nìkterá ustanovení
stavebního zákona (dále jen „ÚSØ“)
a vyhl. è. 137/1998 Sb., o obecných
technických poadavcích na
výstavbu ( dále jen „OTP“ ).
V dnešní èásti se budeme blíe
zaobírat otázkami co je to stavba a
pojmy stavebního øádu. Zaèlenìní
staveb do jednotlivých èástí
stavebního zákona je následnì
dùleité pro další postup stavebního
úøadu a vyplývají z toho další
poadavky, které je stavebník povinen
dále dokládat stavebnímu úøadu
v dalším øízení.
Všeobecnì platí, e stavby, jejich
zmìny a udrovací práce na nich lze
provádìt jen podle stavebního
povolení nebo na základì ohlášení
stavebnímu úøadu. Pojem „stavba“
není ve stavebním zákonì ani
v provádìcích vyhláškách pøesnì
definován. Rámcovì je v § 139b odst.
1-4 stavebního zákona vymezeno, co
se pro úèely zákona za stavbu
povauje a v § 2 ÚSØ jsou doplnìny
nìkteré pøíklady. V § 139 b odst. 1-4
stavebního zákona se uvádí, e za
stavbu se povaují veškerá stavební
díla bez zøetele na jejich stavebnì
technické provedení, úèel a dobu
trvání. Stavby mohou být trvalé a
doèasné. U doèasné stavby stavební
úøad pøedem omezí dobu jejího trvání
a to konkrétnì v èasových jednotkách
do urèitého data nebo na urèitý poèet
rokù. V praxi se pøevánì jedná
o stavby na cizích a pronajatých
pozemcích. Jejich doba trvání je
omezena platností uzavøené smlouvy
o pronájmu svlastníkem pøedmìtného
pozemku a doèasnost stavby nemùe
být delší ne doba, na kterou má
stavebník pozemek pronajatý.
Zmìnami staveb se rozumí nástavby jimi se stavby zvyšují, pøístavby jimi
se stavby pùdorysnì rozšiøují a které
jsou vzájemnì provoznì propojeny
s dosavadní stavbou a stavební
úpravy pøi nich se zachovává vnìjší
pùdorysné i výškové ohranièení
stavby. V pøíštím vydání si øekneme
nìco o dalším èlenìní staveb a o tom,
kdy je stavebním úøadem vyadováno
provedení stavby na stavební
povolení, v kterých pøípadech postaèí
ohlášení a kdy se jedná o udrovací
práce, které nepodléhají stavebnímu
øízení.
SÚ

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Objemný odpad lze ukládat do velkoobjemových kontejnerù. Jejich pøistavování na stálá
stanovištì v Pardubicích II zajišují Sluby mìsta Pardubic a.s. V tabulce jsou uvedeny
termíny pro první pololetí v roce 2004.

stanovištì
Polabiny - ulice

den
pøistavení

1 - DRUSTEVNÍ

pondìlí

1 - U SBÌR. SUROVIN

úterý

2 - U POLICIE

úterý

3 - DRUBY

pondìlí

4 - BROÍKOVA

støeda

4 - MOZARTOVA

støeda

5 - LONKOVA

støeda

CIHELNA - U JOSEFA

úterý

Do velkoobjemových kontejnerù patøí objemný
odpad z domácností, který se nevejde do bìných
kontejnerù (nábytek, koberce, koèárky apod.) a
odpad ze zelenì (z úprav zelenì pøed domy, listí,
ulièní smetky). Na odloení objemného odpadu lze
vyuít rovnì tzv. separaèní dvory, které navíc
pøijímají i stavební su, pneumatiky, akumulátory,
televizory, lednice a separovatelný odpad (kov,
sklo, papír), který do velkoobjemových kontejnerù
nepatøí. Nejbliší separaèní dvory jsou v Rosicích
n. L. (J. K. Tyla) nebo v Ohrazenicích
(Pohránovská), které mají provozní dobu v pondìlí
a ve støedu od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12
hodin. Dále jsou separaèní dvory v Pardubièkách,
Nemošicích, na Hùrkách, ve Svítkovì a
v Drakovicích. Bliší informace o jejich provozu
obdríte na tel. 466 260 811, 777 783 100.
Odpad do velkoobjemových kontejnerù a na
separaèní dvory mohou ukládat pouze obèané
mìsta Pardubic, kteøí mají uhrazen poplatek za
svoz komunálního odpadu (nikoliv podnikatelé).
Nebezpeèný odpad (zbytky barev, fotochemikálie,
oleje, monoèlánky) je mono uloit pouze
na separaèních dvorech v Drakovicích a

týdny pøistavení
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SLOUPEK
STAVEBNÍHO
ÚØADU

Nemošicích nebo pøi mobilním svozu pøedat
posádce svozového vozidla. Naposledy probìhl
svoz nebezpeèného odpadu v Pardubicích II
koncem bøezna, další termín svozu bude
poèátkem èervna 2004. Pøesnìjší informace se
dozvíte v samostatnì distribuovaných letácích
pøed kadým svozem.
Upozoròujeme, e je zakázáno odkládat odpad
mimo kontejnery (i na zem do ohrádek pro
kontejnery). Takto vzniklá malá smetištì jsou
ošklivá a zbyteènì zvyšují náklady na svoz a
likvidaci komunálního odpadu (které se nakonec
promítnou do výše poplatku za komunální odpad).
Takové jednání je kromì toho i pøestupkem, za
který lze uloit pokutu a do výše 50 000,- Kè.
Rovnì upozoròujeme, e ani odpadkové koše na
veøejných prostranstvích nejsou urèeny pro
odkládání bìného domovního odpadu, by
uzavøeného do igelitové tašky. S ní si hravì poradí
ptactvo spolu s vìtrem a o nepoøádek v širokém
okolí je postaráno. Skuteènì je pro nìkteré z nás
takový problém udìlat ráno cestou z domu pár
krokù ke kontejneru navíc a nepøeplòovat
odpadkový koš na zastávce trolejbusu?

OPD

Informace
pro áky pátých tøíd
a jejich rodièe

TAKHLE NE!

I ve školním roce 2004/05 bude na ZŠ
Pardubice Polabiny 3, Npor. Eliáše 344
otevøena jedna šestá tøída s rozšíøeným
vyuèováním matematiky a pøírodovìdných
pøedmìtù. Výbìrové øízení do této tøídy
(základní psychotesty realizované ve
spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Pardubice a písemný test
z matematiky) se uskuteèní v úterý 27.
dubna 2004 od 14 hodin v budovì ZŠ.
Monost zúèastnit se mají všichni áci
pátých tøíd i bez pøedchozího pøihlášení.
Další informace na tel. 466 415 526 nebo
466 415 582.

Kauza

Poslední zima byla na pardubické zvyklosti neèekanì dùkladná a nezøídka
jsme slýchali povzdechy na neutuchající snìhovou nadílku i od jinak skalních
pøíznivcù bílé zimy... Z hlediska údrby komunikací je zimní období obzvláš
neoblíbené, nebo kromì nutnosti neustálých pohotovostí a výjezdù sypaèù a pluhù
dávají zimní podmínky øádnì zabrat vozovkám i chodníkùm.

Nejprve se krátce zastavíme u zimní
údrby komunikací (tedy odhrnování snìhu a
posypu na komunikacích). Ta se v Pardubicích
provádí podle mìstem schváleného plánu.
Mìstské obvody nemají provádìní zimní
údrby na starosti, tato kompetence z dùvodu
nezbytné centrální koordinace zùstala
Magistrátu mìsta Pardubic. Mìstské obvody
se pouze vyjadøují k plánu zimní údrby a
provádìjí kontrolu jeho plnìní smluvním
partnerem mìsta, tj. Slubami mìsta
Pardubic. Povinnost provádìt zimní údrbu na
místních komunikacích (vozovkách
i chodnících) pro mìsto vyplývá ze zákona
è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
a to z titulu vlastníka tìchto komunikací.
(U dálnic èi silnic je to podobné, o nì také
peèují jejich vlastníci - stát èi kraj.) Místní
komunikace se dìlí na 4 tøídy, v první tøídì jsou
ty nejdùleitìjší komunikace, ve druhé sbìrné,
ve tøetí obsluné a ve ètvrté nemotoristické
(chodníky). Ze zákona mìsto zajišuje
sjízdnost na místních komunikacích 1. a 3.
tøídy (s výjimkou nedùleitých, které jsou
vyjmenovány v naøízení Rady mìsta
Pardubic), pøièem u zimní údrby se nejedná
o úplné odstranìní závad ve sjízdnosti, ale
o jejich zmírnìní. U chodníkù je odpovìdnost
za schùdnost zákonem pøenesena

na vlastníky nemovitostí, které hranièí
s komunikací. Chodníky, jejich zimní údrbu
provádí mìsto, jsou zahrnuty v plánu zimní
údrby. Kapacity techniky na zimní údrbu,
kterými disponují Sluby mìsta Pardubic,
odpovídají mírnìjším zimám, které jsou v naší
lokalitì obvyklé. Rozsáhlé investice do strojù,
které by vìtšinu èasu stály v garái, nejsou
opodstatnìné. Letošní zima ovšem ze
standardu ponìkud vyboèila, a proto koncem
prosince loòského roku rozhodlo
Zastupitelstvo MO Pardubice II, e se náš
mìstský obvod nad rámec svých povinností
v pøípadì mimoøádné situace (napø.
opìtovného silného snìení) bude podílet na
úklidu chodníkù a vyhradilo na tuto èinnost
100 tis. Kè. Od té doby projídìly „naše“ dva
traktory s pluhy zhruba tøiatøicetikilometrový
okruh po chodnících v Pardubicích II celkem
desetkrát (11. února dokonce kvùli vytrvalému
snìení dvakrát za jeden den) a domníváme
se, e zøetelnì pomohly urychlit zmíròování
následkù zimy.
Po skonèení zimy provedená
obhlídka komunikací ukázala, jak nemilosrdnì
se zhoršil jejich technický stav. Za ten ji
od loòska na rozdíl od zimní údrby ji plnì
odpovídají mìstské obvody, take neprodlenì
zapoèaly pøípravy oprav. Pøedbìnì

Turnaj ve florbale
Ve dnech 27. a 28.1.2004 probìhlo na Základní škole Polabiny 1 okresní finále chlapcù
a dívek ve florbale. V kategorii chlapcù vybojovali první místo hoši z polabinské „Jednièky“ ve
sloení Beran Lukáš, Syrovec Petr, Findejs Pavel, Kròanský Vojtìch, Štìpánek Marcel, Šejba
Martin, Filip Adam, Neádal Ivoš, Hanzl Radek a Tomáš Podolec.
Velkým pøekvapením skonèila soutì dívek, kde rovnì zvítìzilo drustvo poøádající
školy. O úspìch se zaslouila tato dìvèata: Bílá Petra, Rafajová Monika, Vlasáková Nella,
Hoøínková Zuzka, Kaufmanová Bára, Hartmanová Aneta, Osinková Klára, Øímková Simona a
Kutálková Adéla.
Obì drustva se zúèastní krajského finále, které probìhne 31.5.2004 ve Svitavách.
Všem zúèastnìným drustvùm blahopøejeme k pìkným výsledkùm a vítìzùm pøejeme hodnì
štìstí v krajském finále.
Výsledné poøadí drustev:
Chlapci
1. ZŠ Polabiny I
2. ZŠ Rohovládová Bìlá
3. ZŠ Staòkova
4. ZŠ Horní Jelení
Dívky
1. ZŠ Polabiny I
2. ZŠ Benešovo nám.
3. ZŠ Závodu Míru
4. ZŠ Svítkov
FOTO: Vítìzná drustva chlapcù
a dívek z polabinské„Jednièky“

odhadnutý rozsah lokálních oprav výtlukù a
trhlin frézováním a pokládkou nového koberce
na asfaltových vozovkách je letos takøka 4000
ètvereèních metrù, co je ètyønásobek oproti
loòsku. A toto èíslo ještì nezahrnuje páteøní
ulici Kpt. Bartoše, kde sice není moc výtlukù,
ale zaèíná být patrné mnoství drobných
trhlin, které by pøíští zimu ji nemusely pøeít.
Proto bude v ulici Kpt. Bartoše od mostu a po
kruhový objezd provedena souvislá (èásteènì
preventivní) oprava povrchu vozovky
poloením tzv. mikrokoberce. Stejná
technologie bude pouita i na ulici
Bìlehradské v úseku od køiovatky
s Hradeckou po ulici Mladých.
Na Bìlehradské probìhne letos na
jaøe ještì jedna rozsáhlejší oprava, která ji
ale nesouvisí se závadami po zimì. Jedná se
o zvýšení obrub a opravu odvodnìní vozovky
v úseku od hotelu po køiovatku s ulicí
Kosmonautù. V souèasné dobì jsou zde
obruby v úrovni komunikace a na jiní stranì
vozovky dokonce zcela chybí dešové vpusti.
To má za následek tvorbu nepøíjemných kaluí
- zejména tøeba u pøechodu pro chodce
u vyústìní cyklistické stezky od mostu
P. Wonky. Projekt na podobné úpravy v celé
ulici Bìlehradské a ke kruhovému objezdu je
zpracován a v pøíštích letech bude jeho
realizace postupnì pokraèovat. Souèástí
pøipravených dalších etap budou
i rekonstrukce nìkterých úsekù pøilehlých
chodníkù èi zastávek MHD a upraveny budou
také všechny pøechody pro chodce v souladu
s aktuálními poadavky na bezbariérovost.
TØ

MÍSTNÍ
POPLATEK
ZA ODPADY
Obecnì závaznou vyhláškou mìsta
Pardubice byl stanoven pro rok 2004
místní poplatek za odpady ve výši 480 Kè
na osobu. Správcem poplatku pro osoby
s trvalým pobytem v mìstském obvodì
Pardubice II je Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128. Poplatková
povinnost je stanovena osobám, které
v roce 2004 dovrší 6 let. Splatnost
poplatku je stanovena na 30.4.2004.
Úhradu je moné provést poštovní
poukázkou, bankovním pøevodem nebo
v hotovosti na pokladnì úøadu mìstského
obvodu. Dovolujeme si upozornit na to, e
v pøípadì nedoruèení poštovní poukázky,
nejsou osoby poplatkové povinnosti
zbaveny. Po lhùtì splatnosti se
z neuhrazených poplatkù stanou
pohledávky, které jsou pøedepsaným
zpùsobem vymáhány. Zaplacením
poplatku ve stanoveném termínu se
vyhnete monému zvýšení poplatku a na
trojnásobek, pøípadnì i vysokým
nákladùm exekuce.

Podána ádost o dotaci
Koncem bøezna podal mìstský
obvod Pardubice II prostøednictvím mìsta na
Ministerstvo pro místní rozvoj ádost o státní
dotaci z Programu regenerace panelových
sídliš. Tento dotaèní program letos probíhá
ji potøetí - obou pøedešlých kol jsme se
úspìšnì úèastnili. V roce 2001 bylo v rámci
prvního souboru akcí napø. rekonstruováno
centrum okrsku Polabiny 1 (viz foto),
postavena nová parkovištì v ulici
Bìlehradské èi komplex dìtských høiš v ulici
Grusovì - vše celkem za 22,7 miliónu Kè,
pøièem státní dotace èinila 62%, podíl
mìstského obvodu 25% a podíl mìsta 13%.
V roce 2002 to byly rekonstrukce ulic
Ohrazenická a Broíkova a vnitrobloku
s dìtskými høišti Varšavská - Mladých celkem
za 21,9 miliónu Kè (státní dotace 54%,
mìstský obvod 28% a mìsto 18%).
V roce 2003 samozøejmì regenerace
pokraèovala, ale bez státní dotace, nebo
dotaèní program nebyl zejména v dùsledku
nièivých povodní pro tento rok vypsán.
Letos je v rámci III. souboru
v plánu akce zvaná „Lidická“, o její pøípravì
jsme vás v Pravobøením zpravodaji
informovali ji v èervnu 2002. Souèástí akce
bude zejména sanace doilé betonové
vozovky v úseku od køiovatky s ulicí Kpt.
Bartoše a po dùm èp. 355-64 vèetnì nového
ivièného koberce a rekonstrukce pøilehlých
chodníkù. Pøitom bude jiní chodník posunut
blíe k domu, aby se ulice rozšíøila z dùvodu

umonìní podélného stání vozidel. Málo
vyuívaný úsek severního chodníku podél
plotu školky bude nahrazen zálivem na kolmé
parkování, pøièem areál školky bude
odclonìn zídkou z betonových tvárnic. Dále
bude regenerováno prostranství za domy
z jihu ohranièené rozsáhlou masou zelenì.
Doívající høištì (dìtská i sportovní) budou
kompletnì rekonstruována, zajímavìji
tvarována a novì vybavena. Pøibude zcela
nový chodník v místì vyšlapané pìšiny, který
bude spojovat zastávku MHD v ulici Kpt.
Bartoše s touto èástí sídlištì a díky
pøíjemnému prostøedí poslouí i pro vycházky
obyvatel. V celé lokalitì dojde k sanaci a
doplnìní veøejného osvìtlení, bude
instalován nový mobiliáø (lavièky, odpadkové
koše), postavena nová ohrádka na
kontejnery a samozøejmì budou provedeny i
sadové úpravy vèetnì výsadby mnoství
nových stromù a keøù.
To vše se podaøí pouze za
pøedpokladu získání státní dotace, která
mùe èinit a 70% rozpoètových nákladù
s tím, e letos byla její výše omezena na 6 mil.
Kè. V pøípadì, e naší ádosti o dotaci
nebude vyhovìno nebo bude její výše dále
krácena, bude objem prací muset být
redukován a pøípadnì rozloen na etapy do
více let.
TØ

Polabiny 1 - centrum

Kolik nás je?

Kolik vlastnì ije obyvatel v mìstském obvodu Pardubice II? Tato otázka je nám èas od
èasu kladena. Zde je odpovìï - podle výsledkù sèítání lidu, domù a bytù ke dni 1.3.2001
bylo v Pardubicích II úhrnem 20 564 obyvatel (22,7% celkového poètu obyvatel mìsta).
K dispozici je ještì poèet trvale hlášených obyvatel našeho obvodu, který k datu poslední
aktualizace (tj. 1. 1. 2004) èinil 20 240.

OCHRANA
JÍROVCÙ
Oznamujeme obyvatelùm, e stejnì
jako v minulých letech i letos probìhne
na území Polabin ošetøení jírovcù
maïalù chemickým pøípravkem
DIMILIN 48 SC. Cílem je sníení
kalamitního výskytu klínìnky jírovcové.
Dùsledkem napadení jírovcù tímto
škùdcem dochází k pøedèasnému
hnìdnutí a opadání listí a následnì
k celkovému oslabení stromù.
Chemickým ošetøením se nám daøí
prodlouit doba, po kterou jsou stromy
zelené, co významnì pøispívá k jejich
vitalitì.
Ošetøení bude realizováno dle
kalamitního výskytu v souladu se
signalizací Státní rostlinolékaøské
správy okresního oddìlení Pardubice.
Pøípravek není klasifikován jako jed a
lze jej pouít na veøejnì pøístupných
místech. Všechny ošetøené stromy
v Polabinách budou viditelnì oznaèeny
tabulkou: „POZOR! Strom je chemicky
ošetøen, nedotýkejte se kùry stromù.“
Prosíme obèany, aby tyto výstrané
tabulky nenièili a neodstraòovali
alespoò po dobu 21 dnù od data
o š e t ø e n í . Te r m í n p o s t ø i k u
pøedpokládáme ve dnech 30. 4. - 15. 5.
2004 (v závislosti na poèasí).
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Informace
k ádosti o vydání
volièského prùkazu
Volby do Evropského parlamentu se
budou na území Èeské republiky konat
ve dnech 11. a 12. èervna 2004. Dne 11. èervna
2004 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a dne 12. èervna 2004 (sobota)
se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Obèané ÈR, kteøí chtìjí volit do
Evropského parlamentu na území ÈR ale mimo
obvod, kde jsou vedeni v seznamu volièù,
mohou od 13.3.2004 ádat o vydání volièského
prùkazu, a to písemným podáním opatøeným
ovìøeným podpisem volièe. ádost je nutno
doruèit nejpozdìji 15 dnù pøed dnem voleb
(tj. do 27.5.2004) na Úøad mìstského obvodu
Pardubice II. V pøípadì, e si obèané podají
písemnou ádost o vydání volièského prùkazu
na úøadu osobnì, nebudou muset mít podpis
ovìøen.
Obecní úøad pøedá volièský prùkaz
nejdøíve 15 dnù pøed konáním voleb volièi
osobnì nebo osobì, která se prokáe plnou
mocí s ovìøeným podpisem volièe ádajícího
o vydání volièského prùkazu, anebo jej volièi
zašle. Z tohoto dùvodu je v písemné ádosti
nutné uvést, jakým zpùsobem si adatel
volièský prùkaz pøevezme.
Volièský prùkaz opravòuje volièe ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území
Èeské republiky.
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