Slovo starosty městského obvodu Pardubice V
Váţení spoluobčané,
bylo by asi velmi vhodné začít „starostenský“ úvodník vánočního čísla poděkováním.
Poděkováním za účast v komunálních volbách, poděkováním za Vaše hlasy a za ještě další
šanci, kterou jste nám, politikům, dali. I pro mne samotného bylo překvapením, ţe se mohu
těšit tak vysoké přízni. Je to samozřejmě i závazek do dalších čtyř let funkčního období a
mohu Vám slíbit jediné, ţe se společně budeme nadále snaţit zlepšovat místa, kde ţijete.
Neţ přistoupím k plánům městského obvodu do dalšího roku, rád bych ještě zhodnotil několik
akcí a práce, které byly provedeny.
Velmi vydařenou akcí, o které jsem se jiţ zmiňoval, byl druhý ročník „Dukelské pouti pro
všechny“ . Zde bych chtěl ještě jednou poděkovat ředitelce Domu kultury Paramo paní
Korytářové za perfektní přípravu a organizaci celé pouti.
Ze stavebních věcí bych rád vyzdvihl dokončování třetí etapy rekonstrukce Češkovy ulice
firmou Chládek a Tintěra a.s. ve spolupráci s firmou KVIS, která měla své slavnostní otevření
6.12.2006. Dále bych rád poděkoval firmě MIROS dopravní stavby a.s. za skvěle odvedenou
práci v případě rekonstrukce vnitřní komunikace v Draţkovicích. Výborně se nám také
spolupracovalo s firmami TOBOS s.r.o, K+N s.r.o. či firmou STAVOTECH s.r.o., které nám
prováděly opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků na Višňovce,
v Jesničánkách a na Dukle.
V oblasti ţivotního prostředí v současné době provádíme rekonstrukci zeleně a výsadbu
nových stromků a keřů pro odhlučnění a odprašnění bytových domů souběţných s Teplého
ulicí. Skvěle zde odvádí práci vítěz výběrového řízení Sluţby města Pardubic a.s. Občany jen
upozorňuji, ţe stromky jsou ošetřeny chemickými přípravky a tím pro případné „zájemce“ o
levný vánoční stromek naprosto nepouţitelné.
Nutno také poděkovat architektonickému ateliéru Rozehnal a Vosmek za kvalitní zpracování
projektu humanizace a revitalizace náměstí Dukelských hrdinů.
Začali jsme provádět rekonstrukci vnitrobloku za OK CENTREM, kde budou také
vybudována nová parkovací místa, a tak se opět alespoň trochu ulehčí ostatním komunikacím.
Opravili jsme některé přístupy k bytovým domům a chtěli bychom v tom i nadále pokračovat.
Ze zásadnějších připravovaných rekonstrukcí komunikací plánujeme pokračovat ve
vnitroblocích a jiţ dnes jsme připraveni uplatnit projektové dokumentace při ţádostech o
dotace ať ze státního rozpočtu či z EU.
Plánujeme také opravu a rekonstrukci třech dětských hřišť, další obnovu zeleně společně
s ošetřováním té stávající a mnoho dalších drobných, avšak potřebných věcí, abyste mohli být
spokojeni.
Váţení spoluobčané,
na závěr mi dovolte popřát Vám jménem nově zvolené Rady městského obvodu Pardubice
V pěkné a klidné Vánoce, mnoho pohody a radosti a hodně zdraví Vám i Vašim blízkým do
dalšího roku, roku 2007.
Jaroslav Kňava

Ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva
Dne 2. listopadu 2006 proběhlo ve velkém sálu KD Dukla ustavující jednání nově
zvoleného zastupitelstva MO Pardubice V, které vzešlo z výsledků voleb 20. – 21. října 2006.
Zvoleno bylo těchto 15 zastupitelů :
za ODS - Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Bc. David Matýsek, Ing. Vladimír Metelka,
Zdeněk Mikule, Ing. Martin Štěpánek, Ing. Karel Kočí,
za Sdruţení pro Pardubice - MVDr. Karel Norek, Ing.Jiří Hájek,
za ČSSD - Ladislav Doleţal, Jiří Kalousek,
za KSČM - Ing. Jan Jedlička, Pavel Studnička,
za koalici Zelená pro Pardubice - PaedDr. Miloslav Valenta,
za Koalici pro Pardubice - PaedDr. Milena Zelenková.
Jednání zahájil nejstarší člen zastupitelstva MVDr. Karel Norek, přivítal nově zvolené
zastupitele, kteří schválili program jednání. Poté byli jmenováni ověřitelé zápisu, návrhová
komise, byla zvolena mandátová komise, která konstatovala, ţe všichni členové zastupitelstva
byli právoplatně zvoleni.
Následovalo sloţení slibu všech přítomných zastupitelů, schválení volebního řádu, byla
zvolena volební komise a bylo přikročeno k volbě starosty MO Pardubice V. Jednotlivé strany
měly moţnost navrhnout kandidáty na obsazení funkce starosty, kandidáta navrhla pouze
ODS a Koalice pro Pardubice – navrţen byl Jaroslav Kňava, který vyjádřil s kandidaturou
souhlas a krátce se představil. Po tajné volbě vyhlásila volební komise výsledek volby – pan
Kňava byl zvolen 12 hlasy (jeden hlasovací lístek byl neplatný).
Po volbě starosty převzal vedení jednání zastupitelstva nově zvolený starosta pan Kňava.
Jednání pokračovalo volbou místostarosty, kandidáta MVDr. Karla Norka navrhlo Sdruţení
pro Pardubice, ostatní strany nenavrhly ţádného kandidáta. MVDr. Karel Norek vyslovil
souhlas s kandidaturou, krátce se představil. Po tajné volbě volební komise vyhlásila výsledek
volby – pan MVDr. Karel Norek byl zvolen 13 hlasy.
Poté následovala volba dalších členů rady MO Pardubice V. Jednotlivé strany byly
vyzvány, aby navrhly kandidáty na obsazení zbývajících 3 míst funkce člena rady. Zelená pro
Pardubice - nenavrhla ţádného kandidáta, Občanská demokratická strana navrhla Bc. Davida
Matýska a Ing. Miroslava Baťu, Koalice pro Pardubice navrhla PaedDr. Milenu Zelenkovou,
Komunistická strana Čech a Moravy - nenavrhla ţádného kandidáta, Sdruţení pro Pardubice nenavrhlo ţádného kandidáta, Česká strana sociálně demokratická navrhla Ladislava
Doleţala.
Kandidáti vyslovili souhlas s kandidaturou, po tajných volbách volební komise vyhlásila
výsledek volby – Bc. David Matýsek byl zvolen 12 hlasy členem rady, Ing. Miroslav Baťa
byl zvolen 13 hlasy členem rady, Ladislav Doleţal byl zvolen 13 hlasy členem rady, PaedDr.
Milena Zelenková nebyla zvolena členem rady (pro 1 hlas).
Následovalo zřízení výborů zastupitelstva MO Pardubice V, volba předsedů a členů
výborů. Na návrh pana starosty byl schválen veřejným hlasováním počet členů výborů
kontrolního a finančního na 5, poté jednotlivé strany navrhly své kandidáty na předsedy a
členy výborů.
Sdruţení Zelená pro Pardubice – navrhlo na předsedu kontrolního výboru PaedDr.
Miloslava Valentu, do finančního výboru nenavrhlo ţádného kandidáta, Občanská
demokratická strana – do kontrolního výboru navrhla Zdeňka Mikuleho a Ing. Karla Kočího,
do finančního výboru navrhla Ing. Martina Štěpánka a Ing. Vladimíra Metelku, Koalice pro
Pardubice – do kontrolního výboru nenavrhla ţádného kandidáta, do finančního výboru
navrhla PaedDr. Milenu Zelenkovou, Komunistická strana Čech a Moravy – do kontrolního
výboru navrhla Ing. Jana Jedličku, do finančního výboru navrhla Pavla Studničku, Sdruţení
pro Pardubice – do kontrolního výboru nenavrhlo ţádného kandidáta, do finančního výboru

navrhlo na funkci předsedy Ing. Jiřího Hájka, Česká strana sociálně demokratická – do
kontrolního výboru navrhla Jiřího Kalouska, do finančního výboru nenavrhla ţádného
kandidáta. Všichni navrţení kandidáti byli zvoleni veřejným hlasováním, plným počtem hlasů
přítomných 13 zastupitelů.

Termíny jednání RMO a ZMO Pardubice V na rok 2007
07.12.2006
21.12.2006 – ZMO
04.01.2007
25.01.2007
15.02.2007

08.03.2007 – ZMO
29.03.2007
19.04.2007
10.05.2007
31.05.2007 – ZMO

21.06.2007
29.11.2007
06.09.2007
20.12.2007 - ZMO
27.09.2007 - ZMO
18.10.2007
08.11.2007

Svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků
Sluţby města Pardubic a. s. budou provádět svoz komunálního odpadu v době vánočních
a novoročních svátků takto:
24. 12. proběhne mimořádný svoz kontejnerů 1100 litrů ve vybraných lokalitách na sídlištích
25. a 26. 12. proběhnou svozy odpadu dle pravidelného harmonogramu jako v pracovní den
31. 12. proběhne mimořádný svoz odpadu ve vybraných lokalitách.
Svoz separovaných sloţek odpadu -skleněného odpadu, plastů a papíru, po dobu svátků bude
probíhat průběţně dle harmonogramu bez omezení.
1. 1. 2007 svoz neproběhne, svozové termíny se posunou o jeden den, ( tedy pondělní svoz
bude proveden v úterý, úterní ve středu a tak dále aţ do konce týdne, kdy páteční svoz
proběhne v sobotu).
Ing. Čestmír Nejedlý

Upozornění pro občany k provozu pokladny
Upozorňujeme občany, ţe pokladna Úřadu městského obvodu Pardubice V bude dne 29. 12.
2006 z technických důvodů zavřena. Děkujeme za pochopení.
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Předání výsadeb na sídlišti Dukla
Městský obvod Pardubice V převzal dne 8. 12. 2006 výsadby stromů a keřů na sídlišti
Dukla. Práci provedly Sluţby města Pardubic. Úřad uzavřel smlouvu nejen na výsadby
v hodnotě 430 000 Kč, ale i na následnou tříletou péči. Úřad klade důraz především na
zálivku, aby stromy a keře skutečně přeţily. Zatím se podařilo uskutečnit výsadby mezi
Teplého a Wolkerovou ulicí. Úřad počítá v následujících letech s dalšími výsadbami.
Výsadbám předcházel projekt zpracovaný Ing. arch. Zuzanou Baladovou. Ta vybrala
všechny kvalitní a významné stromy. Dále navrhla jejich doplnění o pestrolisté stromy a
dřeviny ozdobné květy. Nejvíce stromů a keřů bylo vysazeno podél ulice Teplého, aby
odclonily hluk ulice s velkým provozem.
Úřad vychází vstříc představám většiny obyvatel. Ţádný z velkých stromů nepřišel do
blízkosti domů. O projektu úřad vyrozuměl v létě obyvatele, aby měli moţnost se s projektem
seznámit. Úřad zapracoval do výsledné podoby poţadavky obyvatel například na skácení
několika dalších nevhodných stromů. Výsledkem byla práce, ke které neměl téměř nikdo
z obyvatel kritické připomínky. Úřad městského obvodu Pardubice V věří, ţe výsadby budou
slouţit obyvatelům k jejich spokojenosti po desítky let.

