Slovo starosty městského obvodu Pardubice V
Váţení spoluobčané, sousedé,
dostává se Vám v tomto volebním období 2002 – 2006 do ruky poslední číslo zpravodaje
městského obvodu Pardubice V s názvem Pardubická pětka.
Máme se za čím ohlédnout. S velkými obavami, ale i s odhodláním, jsme před čtyřmi lety,
díky Vaší volbě, nastupovali na nově vytvořený městský obvod, abychom se společně
pokusili zlepšit stav ve všech oblastech ţivota. V místech, kde ţijete, kde jste vychovávali a
vychováváte svoje děti, kde se staráte o své rodiče či babičky a dědečky a kde trávíte nejvíce
času. Věřili jsme, jako zvolení zastupitelé, ţe sliby, které jsme Vám dali, jsou reálné, ţe
známe Vaše poţadavky, ţe známe prostředí a potřeby Vás, obyvatel sídliště Dukla a
Višňovka, Skřivánku, Jesničánek a Draţkovic. Myslíme si, ţe snaha poctivě řešit záleţitosti
spojené s řádným fungováním úřadu, vstřícnost úředníků a zájem o věci veřejné jsou to, co
zastupitelé městského obvodu Pardubice V dokázali plnit, a ţe nedostatků nebo nedorozumění
bylo co nejméně.
Váţení spoluobčané,
jsem velmi rád, ţe jsem mohl být u toho, kdyţ jsme malou radnici zřídili. Jsem velmi rád, ţe
Váš zájem o věci veřejné v místech, kde ţijete, byl tak obrovský. A jsem velmi rád, ţe se
nám společně dařilo řešit místy i velmi oţehavé problémy.
Dovolte mi tedy Vám za spolupráci a podporu velmi poděkovat.
Dovolte mi i zároveň poděkovat všem zastupitelům MO Pardubice V, všem členům místních i
odborných komisí. Dovolte mi poděkovat také našim úředníkům za práci, kterou, mnohdy i na
úkor svého volného času, vykonávali, a bez kterých by to prostě nešlo.
Na závěr bych rád vyslovil přání, aby se nám i do budoucna dařilo společně plnit úkoly, které
jsme na budoucí zastupitele jiţ dnes nakladli, aby se nám více dařilo opravovat komunikace,
budovat parkovací místa, ošetřovat zeleň, zřizovat dětská hřiště, udrţovat čistotu i pořádek –
prostě zlepšovat ţití v obvodu.
Ještě jednou děkuji !
Jaroslav Kňava

Arboretum
Sídliště Dukla a Višňovka patří k nejzelenějším městským sídlištím. Vděčí za mnoho
obyvatelům, kteří před padesáti lety sídliště osázeli. Bohatá zeleň vytváří příjemné prostředí
na bydlení.
Městský obvod cítí zodpovědnost za její uchování a dbá na údrţbu. Péče o vzrostlou zeleň
klade vyšší nároky na odborný přístup i peníze.
Ačkoliv hodnota zeleně je nesporná, mimořádné postavení má arboretum na Dukle. Na
první pohled stejný styl výsadeb a podobné stáří stromů jako v sousedním sídlišti. Přesto je
arboretum jako jediné zařazené mezi významné krajinné prvky na našem obvodu. Kategorie
významného krajinného prvku představuje ze zákona na ochranu přírody a krajiny zvýšenou
ochranu. Veškeré zásahy můţeme provádět pouze se souhlasem odboru ţivotního prostředí
Magistrátu města Pardubic – institucí o stupeň vyšší neţ je náš úřad městského obvodu. Péče
o arboretum však je na městském obvodu.
Arboretum bylo vysázeno přibliţně v sedmdesátých letech školkami v Chrudimi – dnešní
Vaňkovy školky. Na ploše asi 3,5 ha se nachází kolem 120 druhů stromů a keřů. Počátkem
devadesátých let provedl RNDr. Faltys soupis všech dřevin. RNDr. Faltys, který tehdy
pracoval na Agentuře pro ochranu přírody, rovněţ navrhl dosadby nových stromů. Následně
Magistrát města Pardubic zajistil nové cesty, osadil lavičky, zřídil informační tabule u vstupů
a doplnil arboretum o ukázky kamenů z okolí. Smyslem úprav bylo vytvořit areál slouţící ke
vzdělání a odpočinku. Úřad městského obvodu obohatil arboretum o dětské hřiště v podobě
trojského koně.
Pokud se do arboreta vypravíte můţete čerpat informace z tabulích u vstupů, které obsahují
plánek arboreta s označením všech dřevin. Jeden plán se soupisem má k dispozici také odbor
ţivotního prostředí.
Naše arboretum představuje ojedinělou sbírku dřevin v Pardubicích. Vaţme si ho.
Ing. Petr Hrubant, vedoucí odboru dopravy a ţivotního prostředí

O čem jednaly orgány městského obvodu
Od posledního vydaného čísla „Pětky“ v květnu se zastupitelstvo městského obvodu
Pardubice V sešlo na svém 17. jednání dne 1. června v salonku KD Dukla, na programu
jednání bylo schválení zprávy kontrolního výboru o plnění přijatých usnesení zastupitelstva
v předchozím období, vyhodnocení stíţností a podnětů občanů, zabývalo se projekty na
opravy komunikací, v této souvislosti uloţilo radě městského obvodu úkol předkládat
pravidelné informace. Dále se zabývalo ekonomickou agendou obvodu - schválilo závěrečný
účet městského obvodu za rok 2005, rozbor hospodaření k 30.4.2006, rozpočtový výhled do
roku 2010 a návrh 3. změny rozpočtu
V diskusi se téţ zabývalo otázkou distribuce předchozího čísla zpravodaje - byly do
něj vloţeny předvolební letáky politických stran, reklamní letáky obchodních řetězců a do
některých míst obvodu nebyl zpravodaj opět doručen. Jelikoţ jednání s distributorem Českou
poštou nevedou ke zlepšení, zpravodaj bude doručován jiným způsobem, poště tato distribuce
nebyla zaplacena.
Rada městského obvodu na svém jednání dne 13.4.2006 zváţila a souhlasila s pořádáním
Festivalu elektronické hudby na dostihovém závodišti v termínu 19.8 – 20.8.2006 - pátek –
sobota od 12.00 do 12.00 hod. (Pozn. - město se s názorem obvodu neztotoţnilo a povolilo
tento festival do neděle). Dále se rada zabývala návrhy na pronájmy nebytových prostor a
pozemků ve vlastnictví města na území městského obvodu, schválila poskytnutí dotace na
pořádání sportovního podniku.
Na mimořádném jednání dne 18.4.2006 rada městského obvodu rozhodla o výsledku
výběrového řízení na akci „Oprava chodníku v ulicích V Ráji a K Barvírně“.
Na dalším jednání dne 11.5.2006 rada mimo jiné schválila finanční dary členům komisí za
práci v roce 2005, přijetí daru 5 ks venkovních laviček, poskytnutí dotací na pořádání
kulturních a sportovních akcí, zabývala se jako na kaţdém jednání návrhy na pronájmy
nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města na území městského obvodu, vyjádřila se
k návrhům projektových dokumentací k výstavbám na území obvodu, např. přístavby výrobní
haly v areálu Na Zavadilce a stavby kabelového vedení. Zkontrolovala téţ plnění svých
usnesení za období leden – duben 2006.
Na mimořádném jednání dne 1.6.2006 rada městského obvodu schválila na návrh komise pro
školství, kulturu, sport a mládeţ poskytnutí dotací školským a sportovním zařízením,
vyjádřila své stanovisko k pronájmům nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města na
území obvodu, doporučila zastupitelstvu ke schválení ekonomické záleţitosti obvodu –
závěrečný účet za rok 2005, rozpočtový výhled na roky 2006 – 2010, rozbor hospodaření a
návrh 3. změny rozpočtu městského obvodu.
Na jednání dne 22.6.2006 se rada zejména zabývala pronájmy, prodejem a zřízením věcných
břemen pozemků ve vlastnictví města na území obvodu, poţádala radu města, aby bylo
zajištěno dodrţování obecně závazné vyhlášky města – Statutu a aby rada města přehodnotila
svůj záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce objektu bývalé školní druţiny v Gorkého ulici se ZŠ
Waldorfskou, podpořila záměr výstavby Penny Marketu v Teplého ulici (vedle čerpací stanice
Shell), rozhodla o konečné podobě řešení cyklostezky v současné době opravované části
Češkovy ulice.
Na jednání dne 7.9.2006 rada opět projednala došlé návrhy k pronájmům nebytových prostor
a pozemků ve vlastnictví města na území obvodu, rozhodla o poskytnutí dotace charitě na
činnost, vyjádřila se k poţadavku města na zrušení omezení rychlosti 40 km/hod. v Lexově
ulici – rada trvá na zachování současného stavu, rozhodla o výsledku výběrového řízení na
zpracování EIA – posouzení vlivu na ţivotní prostředí v rámci zpracování projektu
„Humanizace a revitalizace náměstí Dukelských hrdinů“, zabývala se předloţeným návrhem
projektové dokumentace na stavbu polyfunkčního domu v Rokycanově ulici, přehodnotila své

usnesení z roku 2005, které se týkalo výběru varianty zpracování projektu rekonstrukce
Benešova náměstí z důvodu zachování vzrostlé zeleně proti původnímu návrhu, rozhodla téţ
o dobudování zbytku komunikace v Letecké ulici.
Všechna usnesení zastupitelstva a rady jsou umístěna na WWW stránkách úřadu (městopardubice, správa města, městské obvody, městský obvod V, zápisy ze zasedání).

Městské obvody považuji za správné rozhodnutí
Existence městských obvodů je jedním z témat, o kterých se začalo znovu hovořit před
komunálními volbami. Vznik městského obvodu např. v Polabinách přinesl díky své „malé
radnici“ tak znatelnou proměnu z šedivého socialistického sídliště v příjemné místo k ţití, ţe
na základě těchto dobrých zkušeností začaly vznikat i „nové městské obvody“. A protoţe
v tomto volebním období zastávám i funkci členky Rady městského obvodu Pardubice V, do
které jiţ kandidovat nebudu, chtěla bych připomenout alespoň některé ze záleţitostí, které se i
v našem obvodě podařily.
Za prvé – městský obvod má skutečně ke svým občanům nejblíţe. Lidé zastupitele znají,
ţádají o řešení konkrétních problémů – pokácet strom, opravit chodník, přidat lavičku, vyčistit
kanál, umístit koš na psí výkaly atd. a zastupitelé zase mají přehled, co se v obvodě děje,
znají nálady a názory občanů. Takţe je to vlastně taková „venkovská radnice“, na rozdíl od
zastupitelstva městského (srovnávám z vlastní praxe, protoţe i zde jsem zastupitelkou). A jak
uţ to na takovýchto „malých“ radnicích bývá, nejde ani tak o politickou příslušnost, ale o lidi,
kteří na radnici spolupracují. A tak díky výborné a nekonfliktní spolupráci všech členů rady –
pana starosty Kňavy, pana místostarosty Norka, pana Doleţala, pana Krejčíře a mojí se nám
podařilo mnoho prospěšných věcí. Vznikla nová dětská hřiště, opraveny byly ulice ve
vnitroblocích i příchody k domům, okolo popelnic jsou vkusné „ohrádky“, nakupovat mohou
občané v supermarketu Billa, trolejbus č. 5 zajíţdí do nemocnice, bezpečnost chodců na ulici
Lexově byla posílena umístěním značky pro rychlost 40 km/h, podporu pro své aktivity mají
podnikatelé, vznikly nové tradice – dukelská Pouť pro všechny, naprosto ojedinělá akce
Reprezentant školy, která oceňuje ţáky základních škol, probíhá Sportování pro všechny,
které dává dětem mnoţnost zařadit se do sportovního klubu, podpořeno bylo mnoho
sportovních i kulturních aktivit, na náměstí se přesunuly pondělní trhy, zpracována je
urbanistická studie pro rozvoj celého sídliště apod. Ţádná z částí obvodu není opomíjena.
Např. Draţkovice jsou v péči pana doktora Norka, který věnuje této části obrovskou
pozornost a dokáţe vyuţít všech svých dosavadních zkušeností a kontaktů k tomu, aby lidem
v Draţkovicích s jejich záleţitostmi pomohl. O Višňovku se stará zejména pan radní Doleţal,
o Duklu pan Krejčíř a já a spravedlivou „supervizi“ nad všemi částmi má pan starosta
Kňava.
V městských obvodech je vidět, ţe politika není o politikaření a vlastním prospěchu, ale
právě tady je to sluţba lidem, kteří v obvodě ţijí. A aby jejich obyvatelé byli ještě
spokojenější, měly by obvody mít na starosti i např. zimní úklid, který nyní zajišťují Sluţby
města Pardubic a který byl kaţdou zimu velkým důvodem k nespokojenosti a stíţnostem.
Přestoţe malé radnice určitě odčerpávají peníze z městského rozpočtu, je otázkou, zda by
tyto prostředky byly vyuţity právě ve prospěch okrajových částí města. Zanedbanost
komunikací na Višňovce i Dukle o tom zatím nesvědčí a je stále hodně co napravovat.
Chtěla bych i touto cestou poděkovat svým kolegům z rady za skvělou spolupráci a panu
Kńavovi, panu Norkovi i panu Doleţalovi, kteří budou znovu kandidovat, popřát ve volbách
hodně úspěchů, aby mohli v práci na radnici pokračovat a slouţit tak obyvatelům obvodu i
nadále.
Mgr. Bc. Jana Smetanová, členka Rady Pardubického kraje a členka Rady městského
obvodu Pardubice V

Příspěvek do diskuse k existenci obvodů
Sledovala jsem diskusi v tisku o tom, jestli je členění města na obvody přínosem pro
obyvatele nebo ne.
Jsem členkou finančního výboru zastupitelstva MO Pardubice V a předsedkyní Komise pro
strategii a rozvoj rady obvodu.
Působila jsem také v letech 1993 –1994 v čele našeho města. Vím proto velmi dobře –
obvody nejsou levné.
Co je však důležité ? Jaká práce je za nimi.
Pokud by obvody měly pouze vykonávat úlohu převodníku poţadavků obyvatel na velkou
radnici, cena za jejich činnost by byla opravdu nepřiměřeně vysoká.
Pokud by ovšem byl na obvody přenesen větší díl starosti o občany, a jak vím, obvody po
větší pravomoci volají, pak je cena za jejich existenci velmi přijatelná.
Nové zastupitelstvo ať zváţí – chce-li omezit pravomoci obvodů, pak ať je zruší.
Chce-li, aby nebyla činnost obvodů pro město finanční zátěţí – ať na ně převede pravomocí
více.
Obvody jsou na to připraveny.
Ing. Hana Demlová

Čím je ovlivňováno ovzduší našeho obvodu
Pardubice jsou významným průmyslovým střediskem České republiky, zejména v
chemických oborech. SYNTHESIA Semtín i PARAMO Pardubice v posledních letech
zlepšily po ekologické stránce provozované technologie a některé i odstavily. V nevelké
vzdálenosti od města jsou také dvě elektrárny, které však po odsíření spalin vypouštějí
výrazně méně škodlivin neţ v minulosti. I kdyţ jsou tyto zvláště velké zdroje znečišťování
ovzduší provozovány za běţných okolností s maximálně moţnou šetrností k ţivotnímu
prostředí, v závislosti na klimatických podmínkách a výšce komínů mohou ovlivňovat ţivotní
prostředí desítky kilometrů daleko a do jisté míry i ovzduší našeho města a
obvodu. V Pardubicích a jejich okolí je provozována také řada dalších významných zdrojů
znečišťování ovzduší. Obvod Pardubice V je smíšeným územím, kde bydlí téměř sedmnáct
tisíc obyvatel, ale jsou zde umístěny i některé velké, střední nebo malé zdroje znečišťování
ovzduší: lakovny, tiskárna, několik čerpacích stanic pohonných hmot, praţírna kávových
náhraţek, kotle na spalování paliv a další. Únik znečišťujících látek z větších zdrojů je
pravidelně měřen, provoz těchto zařízení je evidován a kontrolován správními orgány.
Průmyslová zařízení musejí splňovat předepsané emisní limity vypouštěných znečišťujících
látek (například oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, těkavých organických
sloučenin, prachu) bez ohledu na to, zda jsou tyto zplodiny zjistitelné čichem či nikoliv.
Neplnění emisních limitů je postihováno pokutami a firmám jsou v případě potřeby ukládána
nápravná opatření. Občané si pochopitelně nejčastěji stěţují na zápach. Také na jeho měření
je v nových právních předpisech jiţ pamatováno. Pokud je stíţnost občanů adresována na
obvod nebo magistrát, zkušení pracovníci těchto úřadů jiţ vědí, které instituci přísluší řešení
takového případu.
S narůstajícím počtem aut a s postupnou ekologizací průmyslových provozů dochází
k tomu, ţe emise pocházející ze spalovacích motorů dopravních prostředků stále zvyšují svůj
podíl na celkovém znečištění ovzduší. Kvalita ovzduší je v našem obvodu od roku 2000
nepřetrţitě sledována jednou z nejlépe vybavených monitorovacích stanic v republice, která je
umístěna v areálu druţiny základní školy ve Staňkově ulici. Druhé podobné zařízení pracuje
v Rosicích nad Labem. V některých dnech doplňuje v ulicích města měřicí síť mobilní
zařízení Horiba pardubického zdravotního ústavu. Dukelská stanice také zaznamenala
v minulém roce překročení imisních limitů tuhých látek (frakce do velikosti částic 10
mikrometrů) a ozonu. K podobným extrémům dochází i na jiných místech naší republiky a
také v zahraničí. Připravované silniční obchvaty Pardubic by měly ulevit i ovzduší našeho
obvodu.
Bylo by uţitečné, kdyby obvodní úřad vyuţil umístění měřicího zařízení na Dukle a
pravidelně informoval obyvatele o naměřených hodnotách imisí vybraných znečišťujících
látek ve srovnání s předepsanými hodnotami. Občané jistě budou ve vlastním zájmu stejně
jako dosud i nadále sledovat kvalitu ovzduší v obvodu a případně upozorňovat na zhoršení
situace. Měli bychom si trvale ovzduší obvodu chránit a přispět tak k zachování pověsti místa
atraktivního pro bydlení.
Ing. Miroslav Rubeš, CSc., člen zastupitelstva

Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva MO Pardubice V za rok
2005
Váţení spoluobčané, váţení voliči,
zanedlouho to budou čtyři roky co jsme my všichni, občané městského obvodu Pardubice
V, šli poprvé volit své zastupitele do zastupitelstva nově vzniklého městského obvodu
Pardubice V. Poprvé tento městský obvod měl zvolené své zastupitele, prvního svého
starostu, místostarostu, radní a předsedy a členy výborů a komisí.
Jak zákon o obcích ukládá, zastupitelstvo zvolilo i svůj první kontrolní výbor. Pomalu tedy
končí první volební období tohoto orgánu a jak bývá dobrým zvykem je potřeba
rekapitulovat.
Kontrolní výbor (dále jen KV) zastupitelstva městského obvodu Pardubice V byl zvolen
zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V na prvním zasedání po komunálních volbách
konaných v roce 2002. Po celé volební období pracoval ve stejném sloţení, předseda PaedDr.
Miloslav Valenta (NEZ), členové Josef Novotný (KSČM) a Jiří Kalousek (ČSSD).
Rok 2002 byl rokem získávání zkušeností, plynoucí z dikce zákona. Toto období KV velmi
dobře zvládl a stal se řádně pracujícím orgánem tak, jak mu zákon určuje. V následujících
letech KV pracoval zcela konstruktivně, harmonicky a bez jakýchkoli problémů. V těchto
letech se v činnosti KV pozitivně odrazily získané zkušenosti z práce KV z úvodního roku.
Zejména zúročila úzká a zároveň i plodná spolupráce s tajemníkem městského obvodu
Pardubice V Mgr. Jiřím Šmahou. Bezesporu si KV můţe velmi pochvalovat vstřícnou
spolupráci se starostou Městského obvodu Pardubice V p. Jaroslavem Kňavou a zároveň i se
všemi členy zastupitelstva. Samotní členové KV po celé období vykonávali systematickou a
poctivou práci, kdy stranická příslušnost nebyla překáţkou v tvůrčí a řádné činnosti KV, nejen
ve prospěch zastupitelstva, ale především ve prospěch občanů ţijících v našem městském
obvodu.
KV se po celé své volební období scházel pravidelně na svých schůzích, a to kaţdý měsíc a
zároveň i dle potřeb zastupitelstva. Z kaţdého jednání byl pořízen zápis, který je uloţen u
tajemníka úřadu a na WWW stránkách úřadu. KV vţdy stanovil plán své práce, který byl
předmětem jednání zastupitelstva, které plán práce KV odsouhlasilo a mělo tak k dispozici.
Na jednotlivých zasedáních KV plnil své, zákonem stanovené povinnosti, a to především
kontrolu plnění termínů usnesení, které zastupitelstvo na svých jednáních přijalo. Pokud byly
úkoly stanovené zastupitelstvem splněny, KV navrhl tyto úkoly vyřadit z kontroly, u úkolů
dlouhodobých, pak KV navrhl tyto úkoly ponechat v evidenci. Následně na zasedání
zastupitelstva pak zastupitelé vyřadili, či ponechali dané úkoly z kontroly. Kromě této
činnosti KV dále prováděl kontrolu přijatých stíţností a podnětů občanů městského obvodu
Pardubice V, kde zejména sledoval dodrţování termínů při vyřizování takovéto dokumentace,
opodstatněnost, či neopodstatněnost stíţnosti, reakci a postup úřadu městského obvodu
Pardubice V. Závěry těchto kontrol byly pro úřad příznivé. Termíny vyřízení stíţností byly
vţdy dodrţovány a úřad městského obvodu Pardubice V postupoval vţdy v souladu se
zákonem. Do práce KV dále patřila kontrola plnění úkolů stanovených zastupitelstvem
městského obvodu Pardubice V pracovníky úřadu městského obvodu Pardubice V na úseku
samostatné působnosti obce. Ani zde neshledal KV ţádné nesrovnalosti, termíny stanovené
zastupitelstvem byly řádně dodrţovány.
Úzká spolupráce KV byla potřebná i v oblasti vazby s finančním výborem a komisemi.
Typickým příkladem je spolupráce KV s Komisí pro strategii a rozvoj městského obvodu
Pardubice V. Tato komise vytvořila velmi důleţitý dokument, týkající se rozvoje našeho
obvodu, který zastupitelstvo schválilo. V tomto materiálu je mnoho dílčích úkolů a termínů,
které jsou mnohdy trvalého a dlouhodobého charakteru, je pak na KV , aby bedlivě a pečlivě
sledoval plnění výše jmenovaných stanovených termínů.

I v letošním roce, kdy, jak jiţ bylo konstatováno výše, se v listopadu uzavírá první etapa
nově vzniklého zastupitelstva a zároveň i KV, mohou členové KV ubezpečit občany
městského obvodu Pardubice V, ţe pracovali stejně pečlivě, svědomitě a zodpovědně, jako
v letech předcházejících.
Na závěr je potřeba poděkovat všem členům KV za jejich poctivou a tvůrčí práci a popřát
KV, který vzejde z nových komunálních voleb, mnoho zdaru v jeho nelehké práci.
PaedDr. Miloslav Valenta , předseda KV ZMO Pardubice V

Zaměstnávání osob odsouzených k výkonu trestu obecně prospěšných prací trocha statistiky
K 1.1.2006 bylo na Úřadu městského obvodu Pardubice V evidováno 59 odsouzených osob,
které měly odpracovat trest obecně prospěšných prací na území obvodu v souhrnné hodnotě
14 542,5 hod. Trest obecně prospěšných prací v praxi znamená, ţe odsouzený má po jeho
uloţení (např. aţ 400 hodin obecně prospěšných prací ve lhůtě jednoho roku) povinnost se
dostavit po přidělení k výkonu trestu na úřad, kde sepíše dohodu o vykonání trestu. V této
dohodě si sám určí, kdy bude pracovat (samozřejmě dle moţností úřadu), úřad práci přidělí a
kontroluje její vykonání. Jedná se o práce zejména při úklidu území obvodu, čištění
kanalizačních vpustí a sekání trávy.
V současné době je u nás evidováno 38 odsouzených osob, které měly nebo mají vykonat
trest obecně prospěšných prací. Někteří odsouzení jsou v evidenci úřadu jiţ čtyři roky a dosud
se nedostavili k sepsání dohody. Jiní dohodu sice sepsali a podepsali, ale práce stejně
nevykonávají. Někteří odsouzení odpracují jen část trestu a více o nich nevíme. Stále však
jsou v evidenci úřadu, i kdyţ jiţ měli trest OPP dle usnesení soudu vykonat. Potrestaní, kteří
mají zájem pracovat, si vykonávají trest společně s pracovní četou skupiny drobné údrţby.
Ze zkušeností, které s těmito osobami jiţ máme víme, ţe více neţ dvě třetiny těchto
výchovných trestů se míjí svým účinkem. Pro dokreslení pár nezbytných čísel.
Z 59 odsouzených evidovaných v tomto roce:
- 5 odsouzených vykonalo trest OPP a odpracovalo 962,5 hod. na úklidu obvodu, sečích trávy
a čištění kanalizačních vpustí
- u 16 odsouzených, kteří měli vykonat trest OPP v počtu 4 290 hod. a odpracovali jen 215
hod. došlo k přeměně trestu výkonu OPP na trest odnětí svobody nebo změně místa výkonu
trestu
- 15 odsouzených evidovaných u nás dosud nesepsalo dohodu – celková výše trestů - 3 180
hodin
- 23 odsouzených má s námi sepsanou dohodu o vykonání OPP v celkovém počtu 6110 hodin.
Ke dni 1.1.2006 vykonali pouze 1085,5 hod. V současné době z celkového počtu 38
odsouzených, kteří jsou u nás evidováni, vykonávají práce pouze 3 odsouzení.
Z tohoto výčtu je patrné, jaký zájem tyto osoby o výkon trestu mají. Je sepsána dohodu s
harmonogramem, kde si naplánují průběh výkonu trestu, který však nedodrţují. Úřad pro ně
připraví práci vč. nářadí a ochranných pomůcek, ke které však nenastoupí.
V poslední době díky dobré spolupráci s Probační a mediační sluţbou Pardubice dochází u
odsouzených pro neplnění nebo nesplnění výkonu trestu OPP k návrhům na přeměnu trestu na
trest odnětí svobody. Za dvě neodpracované hodiny trestu OPP dochází k přeměně na jeden
den odnětí svobody. Většině odsouzených to však nevadí.
Pokud by odsouzení vykonávali tresty, jak vyplývá z rozsudku soudu a z následně
podepsaných dohod, byla by tato činnost přínosem pro zlepšení ţivotního prostředí a pořádku
na našem obvodě. Za současného stavu jde však o nekonečný příběh.
Jindřich Muška, vedoucí skupiny drobné údrţby

Několik slov před nadcházejícím zimním obdobím
Váţení občané,
opět se nám blíţí zimní období, které bývá spojeno i s nadílkou sněhu. Naše město leţí sice
v níţině a přívaly sněhu jsou spíše výjimkou, ale po zkušenostech z minulé zimy bychom
Vám chtěli předem vysvětlit, jak je zimní údrţba komunikací zajištěna. Úklid sněhu na
místních komunikacích na území obvodu spadá do kompetence Magistrátu města Pardubic –
odboru dopravy. Městský obvod tyto kompetence od města nedostal, s finančními prostředky
počítá rozpočet města, nikoliv městského obvodu. Městský obvod se k harmonogramu zimní
údrţby kaţdoročně vyjadřuje, poţaduje zařazení neudrţovaných komunikací do plánu údrţby,
kaţdý rok marně.
Specifické pro sídliště Dukla a Višňovka jsou tzv. vnitrobloky. Komunikace uvnitř těchto
vnitrobloků nejsou zařazeny do pasportu místních komunikací, jsou to účelové komunikace,
na které se harmonogram zimní údrţby nevztahuje. Městský obvod má omezené finanční
prostředky. Pokud budeme zajišťovat zimní údrţbu těchto komunikací, nebude dostatek
finančních prostředků na jejich opravy.
Pro ilustraci je moţno uvést, ţe do harmonogramu čištění např. není zařazen ani jeden
chodník v ul. Artura Krause, Sokolovské, Jiránkově, Wolkerově, kpt. Nálepky, ačkoli se jedná
o místní komunikace. V místní části Draţkovice není v zimním období, kromě hlavního
průtahu Draţkovicemi, udrţována ţádná místní komunikace. V letošním roce poţadujeme
zařazení alespoň opravené komunikace u kapličky.
Chce-li někdo nahlédnout do plánu zimní údrţby komunikací, je k dispozici na odboru
dopravy a ţivotního prostředí ÚMO Pardubice V v Češkově ulici.
Na závěr bychom chtěli upozornit, ţe uţivatelé místních komunikací, jak motoristé, tak
chodci, mají téţ základní povinnosti : přizpůsobit jízdu i chůzi stavu komunikací, který je
v zimním období obvyklý, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace, při
chůzi po chodníku pouţívat tu část chodníku, která je posypána posypovým materiálem.
Přejeme všem příjemné proţití zimního období.
Jana Jeníková, odbor dopravy a ţivotního prostředí ÚMO Pardubice V

Povodně 21. - 22. června 2006
V noci ze středy 21. na čtvrtek 22. 6. se přehnal přes Pardubice několikahodinový prudký,
hustý déšť. Výsledkem byly zaplavené domy a komunikace v Draţkovicích. Proud vody z
polí se rozlil do ulice Raisova a K Dolíčku. Déšť zaplnil podjezd v ulici K Dolíčku do úrovně
země. Voda vytopila sklepy ve všech částech obvodu.
Úřad městského obvodu Pardubice V okamţitě začal zjišťovat rozsah škod. Následovala
dohoda se Sluţbami města Pardubic na umytí zablácených vozovek. Střed města má přednost
a tak se na naše vozovky dostalo aţ v pátek. Podjezd vyčerpali hasiči. Větším oříškem zůstalo
zajištění velkoobjemových kontejnerů na věci ze zatopených sklepů. Firmy mají kontejnery
rozpůjčované a potíţe se zatopenými sklepy řešily i ostatní obvody. Abychom získali dostatek
kontejnerů, jednali jsme nejen se Sluţbami města Pardubic ale i např. firmou SK EKO.
Oběma firmám děkujeme za jejich vstřícnost.
Vytipovali jsme 13 kontejnerových stání do nejosídlenějších částí. Snaţili jsme se, aby byl
městský obvod rovnoměrně pokryt. Pokud znovu dojde k podobné situaci, necháme
kontejnery umístit na stejná místa. Kontejnery nemohou pokrýt potřeby všech postiţených
domů. Jenţe není v naších silách ke kaţdému domu přistavit kontejner. Hlavní tíhu by měly
nést v takové situaci pojišťovny.
Kontejnery jsme zařídili, abychom pomohli z nejhoršího. Mnozí si naši vstřícnost vyloţili
po svém a vynosili hromady harampádí, které se nehodilo, zejména na Dukle.
Zatím bez nápravy zůstal odvod vody z polí a obchvatu do Jesenčan. Svedení vody
z obchvatu do Jesenčan je pro investora jednoduché a laciné, ale pro městský obvod
nepřijatelné. Úzká strouha s malými propustky pod silnicí v Raisově ulici nedokáţe přívaly
pobrat. O řešení se bohuţel stále jedná.
Ing. Petr Hrubant, vedoucí odboru dopravy a ţivotního prostředí

Opravy komunikací na území obvodu za období 2003 - 2006
Od vzniku městského obvodu se zastupitelstvo, rada i úřad snaţily maximálně v rámci
svěřených finančních prostředků investovat do oprav komunikací na území obvodu, neboť
městský obvod patřil v této oblasti k nejzanedbanějším obvodům města. Na některé akce by
sice prostředky obvodu nestačily, zásluhou pana starosty, radních i zastupitelů městského
obvodu se podařilo některé akce zařadit do rozpočtu města a následně prosadit i jejich
realizaci. O tom, co se v tomto volebním období podařilo, které akce zainvestovalo město
(uvedeno v závorce, ostatní akce zainvestoval obvod) a co bychom chtěli v dalším období
vykonat, vypovídá tento stručný přehled.
ROK 2003
1.
ul. S. K. Neumanna - rekonstrukce komunikace v úseku ul. Pichlova - Svobody (město)
2.
ul. K Vápence - předláţdění vozovky po pokládce kanalizace (město)
3.
ul. kpt. Nálepky - oprava povrchu vozovky v úseku ul. Sokolovská - Lexova
4.
ul. Pichlova - oprava povrchu obsluţné vozovky v úseku ul. Rokycanova - S.
K. Neumanna
5.
vnitroblok ul. Gorkého - oprava parkoviště za čp. 2221-3
6.
Artura Krause - oprava parkoviště mezi čp. 2290 a 2291
7.
Artura Krause - oprava parkoviště u čp. 2276
8.
ul. Čacké - oprava povrchu chodníku v úseku ul. Chrudimská - Terezy Novákové
(město)
9.
ul. Wolkerova - oprava přístupového chodníku k čp. 2080-1
10. ul. Artura Krause - oprava přístupového chodníku k čp. 2288-90
11. ul. Čs. armády - oprava přístupového chodníku k čp. 2309-11
12. opravy komunikací po zimě frézováním (např. ul. Gorkého za křiţovatkou s ul.
Jana Palacha)
13. opravy výtluků
14. opravy propadlých šachet, vpustí, odvodnění
15. realizace dopravního značení na parkovací místa pro drţitele průkazu ZTP
16. různé drobné opravy (např. osazení chybějících mříţí na kanalizační vpusti,
propady chodníků a vozovek apod.)
ROK 2004
1.
vnitroblok ul. Gorkého - oprava vnitroblokové komunikace v úseku ul. Gorkého 2068 Wolkerova 2077
2. vnitroblok ul. kpt. Nálepky - oprava vnitroblokové komunikace v úseku ul. kpt.
Nálepky 2330 - Artura Krause 2321 včetně parkovacích stání
3.
vnitroblok ul. kpt. Nálepky - oprava vnitroblokové komunikace v úseku ul. kpt.
Nálepky 2357 - Artura Krause 2367
4.
ul. Češkova - rekonstrukce komunikace včetně opravy kanalizačního a vodovodního
řadu v úseku ul. Teplého - Bacháčkova (město)
5.
ul. Bacháčkova - rekonstrukce komunikace včetně opravy kanalizačního a
vodovodního řadu (město)
6.
ul. kpt. Nálepky - oprava povrchu vozovky po rekonstrukci kanalizace v úseku ul.
Lexova - Čs. armády
7.
ul. Staňkova - oprava povrchu chodníku v úseku Zborovské nám. - V Ráji po
rekonstrukci plynovodu
8.
stezka pro chodce a cyklisty v úseku Jesničánky - Staré Jesenčany u letiště (město,
obvod, Staré Jesenčany)
9.
ul. K Dolíčku - oprava povrchu chodníku v celé délce (město)

10. ul. Jiránkova - oprava parkoviště u čp. 2300-2
11. ul. Čihákova - oprava přístupových chodníků k čp. 2457-60
12. zřízení bezbariérových přechodů pro chodce včetně osvětlení v ul. Teplého
a Draţkovicích (město)
13. opravy komunikací po zimě frézováním (např. ul. Pod Břízkami u křiţovatky
s ul. Chrudimskou)
14. opravy výtluků
15. opravy propadlých šachet, vpustí, odvodnění
16. realizace dopravního značení na parkovací místa pro drţitele průkazu ZTP
17. různé drobné opravy (např. drobná zadláţdění chodníků, opravy propadů,
čištění kanalizačních vpustí apod.)
ROK 2005
1.
ul. K Blahobytu - vybudování parkovacích stání
2.
vnitroblok ul. S. K. Neumanna - oprava vnitroblokové komunikace v úseku ul. Svobody
- K Višňovce včetně parkovacích stání
3.
vnitroblok ul. Gorkého - oprava vnitroblokové komunikace včetně parkovacích
stání (město)
4.
ul. Češkova - rekonstrukce komunikace včetně opravy kanalizačního a vodovodního
řadu v úseku ul. Bacháčkova - Gorkého (město)
5.
ul. Češkova - rekonstrukce komunikace včetně opravy kanalizačního a vodovodního
řadu v úseku ul. Milheimova - Boţeny Němcové (město)
6.
ul. Nemošická - oprava povrchu chodníku v úseku ul. Chrudimská - zahrádkářská
kolonie
7.
ul. Konečná - oprava povrchu chodníku v celé délce
8.
ul. Češkova - zhotovení vozovky ze ţivičného recyklátu v místě hliněné cesty v úseku
ul. Kašparova - Demokratické mládeţe
9.
ul. K Višňovce - oprava parkovacích stání ve vnitrobloku za čp. 2526
10. ul. Jiránkova - oprava parkovacích stání ve vnitrobloku za čp. 2206-7
11. dopravní hřiště - vyasfaltování cesty
12. ul. Jana Palacha - oprava povrchu chodníku po opravě plynovodu v úseku ul.
Na Spravedlnosti - K Višňovce
13. ul. Boţeny Němcové - oprava části povrchu chodníku po pokládce teplovodní
přípojky v úseku ul. Roţkova - V Ráji
14. ul. Do Zahrádek - oprava povrchu vozovky kamenivem
15. ul. Jiránkova - oprava parkovacích stání ve vnitrobloku před čp. 2208
16. ul. Wolkerova - oprava přístupového chodníku k čp. 2122 a 2123
17. vybudování bezbariérových přechodů pro chodce v ul. Chrudimské, Holcově, Ţel.
pluku (město)
18. opravy komunikací po zimě frézováním (např. ul. Lexova u křiţovatky s ul. Teplého)
19. opravy výtluků
20. opravy propadlých šachet, vpustí, odvodnění
21. realizace dopravního značení na parkovací místa pro drţitele průkazu ZTP
22. různé drobné opravy (opravy vylámaných obrub, dosypání cest štěrkem apod.)
ROK 2006
1.
Draţkovice - rekonstrukce místní komunikace od kapličky kolem hřiště k silnici I/37 u
čp. 91 včetně propojení u čp. 94
2.
Draţkovice - rekonstrukce místní komunikace od silnice I/37 ke kapličce

3.
vnitroblok ul. S. K. Neumanna - oprava vnitroblokové komunikace v úseku
ul. K Višňovce - Pichlova
4.
ul. K Vinici - úsek u podchodu (město)
5.
ul. Češkova - pokračování v rekonstrukci v úseku ul. Teplého - Boţeny Němcové
(město)
6.
ul. Češkova - rekonstrukce komunikace včetně opravy kanalizačního a vodovodního
řadu v úseku ul. Gorkého - Kašparova (město)
7.
vnitroblok Wolkerova - Teplého - oprava přístupové komunikace k čp. 2133-5
8.
ul. K Barvírně, V Ráji - rekonstrukce chodníků včetně bezbariérových úprav
9. opravy komunikací po zimě frézováním - ul. U Krematoria v úseku ul. Holcova –
Pod Břízkami, ul. Lexova
10. ul. Jana Palacha - oprava povrchu chodníku v úseku Devotyho - Svobody po
rekonstrukci plynovodu a veřejného osvětlení
11. rekonstrukce zastávkových pruhů a přilehlého chodníku na Zborovském nám.
včetně bezbariérových úprav
12. ul. Máchova - vyspravení povrchu ţivičným recyklátem
13. ul. Gorkého - oprava přístupového chodníku k čp. 2221-3
14. ul. Jiránkova - oprava přístupového chodníku k čp. 2294-6
15. opravy výtluků
16. opravy propadlých šachet, vpustí, odvodnění
17. realizace dopravního značení na parkovací místa pro drţitele průkazu ZTP
18. různé drobné opravy (osazení mříţí na kanalizační vpusti, opravy propadů chodníků
a vozovek, dodláţdění)
VÝHLED OPRAV NA DALŠÍ OBDOBÍ
Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. bude v období let 2006-2009 realizovat
opravy, případně výstavbu kanalizace v ul. Svobody, Pichlově, Gorkého, Demokratické
mládeţe, Čs. armády, Jilemnického, Artura Krause. Je předpoklad, ţe v těchto ulicích bude
provedena celková rekonstrukce nebo bude proveden nový povrch vozovek v celé šíři.
PROJEKTY OPRAV KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBVODU
Češkova, V Ráji, S. K. Neumanna, Devotyho, Wolkerova, vnitrobloky na Dukle,
Kašparova, Na Spravedlnosti, Benešovo nám., K Vinici, parkoviště v ul. S. K. Neumanna,
nám. Dukelských hrdinů, chodník ul. Boţeny Němcové.
Jana Jeníková, odbor dopravy a ţivotního prostředí

Nový stavební zákon
Chystáte se stavět či rekonstruovat? Víte, na jaké stavby a práce potřebujete stavební
povolení a kdy postačí ohlášení stavebnímu úřadu? A kdy se obejdete zcela bez povolení či
ohlášení? Úpravy týkající se poţadavků na stavební povolení a ohlášení jsou jednou z
nejvýznamnějších změn, které nový stavební zákon přinese.
Nový stavební zákon (zákon o územním plánování a stavebním řádu) byl ve Sbírce zákonů
pod číslem 183/2006 Sb. vyhlášen 11. května 2006. Účinnosti však nabude až 1. ledna
2007, tzn. do konce letošního roku ještě platí stávající zákon (který existuje jiţ 30 let).
Zákon zásadním způsobem rozšiřuje okruh staveb a stavebních prací, které nebude
třeba povolovat ani ohlašovat. Současně bude k některým stavbám, které aţ do konce roku
2006 vyţadují stavební povolení, od ledna 2007 stačit "jen" ohlášení stavebnímu úřadu. Další
novinkou je, ţe většina staveb se obejde bez kolaudace, postačí oznámení stavebníka
stavebnímu úřadu o záměru začít stavbu uţívat. Pojďme se tedy podrobněji podívat na to, jak
se starý zákon v této oblasti liší od nového a kterých staveb a stavebních prací se změny týkají
především.
Nový zákon: kdy stačí ohlášení a kdy je potřeba stavební povolení
Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, podle nového stavebního zákona se častěji obejdete bez
stavebního povolení či ohlášení stavebnímu úřadu. Namísto povolení bude často stačit jen
ohlášení stavebnímu úřadu. Bez ohlášení se nově obejdou např. stavby o jednom nadzemním
podlaţí do 25 m2 a 5 m výšky (splňují-li další zákonné parametry), zimní zahrady o jednom
nadzemním podlaţí, skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bazény do 40 m2
zastavěné plochy či stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, přípojky v
délce do 50 m apod. Celkem se jedná o 45 staveb, zařízení a prací – podrobně viz § 103
nového stavebního zákona.
Mezi objekty, které bude stačit nově pouze ohlásit, patří především rodinné a rekreační
domy (stavby pro bydlení a rekreaci) se zastavěnou plochou do 150 m2 s jedním
podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a
podkrovím včetně. Ohlášení se bude vztahovat i na stavební úpravy, kterými se nezasahuje
do nosných konstrukcí stavby či na demolici staveb. Celkem se jedná o 16 staveb, zařízení a
prací, podrobně viz § 104 zákona.
Alternativy stavebního povolení
Nově je upraven také samotný institut ohlášení, a to nejen z hlediska věcného vymezení
"jednoduchých staveb" (termín drobné stavby zákon opouští), k jejichţ provedení postačuje,
ale také z hlediska postupu stavebníka i stavebního úřadu. U staveb uvedených v § 104 odst. 2
písm. a) – d), mezi které spadají i stavby pro bydlení s danými parametry, musí být ohlášení
doloţeno projektovou dokumentací. Její obsah a rozsah bude upřesněn v prováděcí vyhlášce
(v současné době se teprve připravuje, její přijetí se očekává v říjnu). Z důvodů, které zákon
výslovně upravuje, bude moci stavební úřad rozhodnutím vydaným do 30 dnů od nahlášení
stavby zakázat. Pokud stavebník neobdrţí vyjádření úřadu do 40 dnů, platí, ţe souhlas byl
udělen.
Pro stavby či práce, o kterých zákon výslovně nestanoví, ţe k jejich provedení stačí pouze
ohlášení, nebo mohou být provedeny i bez ohlášení, je podobně jako nyní nutné získat
stavební povolení od příslušného úřadu. K ţádosti se vedle projektové dokumentace musí
připojit plán kontrolních prohlídek stavby a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud je
stavebník opatří předem.
Nový stavební zákon také umoţňuje nahradit stavební povolení veřejnoprávní
smlouvou (dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a
povinnosti v oblasti veřejného práva, viz nový správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., který
nabyl účinnosti 1. ledna 2006) mezi stavebním úřadem a stavebníkem. Stavební povolení
bude moţné také získat ve zkráceném stavebním řízení s využitím služeb autorizovaného

inspektora. Uzavřete-li s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly
projektové dokumentace stavby, můţete stavět pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu
s připojenou projektovou dokumentací a certifikátem vydaným inspektorem. Certifikát doloţí,
ţe projektová dokumentace a potřebné doklady splňují poţadavky stavebního zákona. Oba
nové instituty (uzavření veřejnoprávní smlouvy, zkrácené stavební řízení) by měly
stavebníkům umoţnit rychlé získání oprávnění k provedení stavby, ovšem za cenu toho, ţe
si budou muset zajistit veškeré potřebné podklady, popř. hradit činnost autorizovaného
inspektora, kterého pověří vyhotovením certifikátu.
Změnit by se mělo i kolaudační řízení. Užívání stavby je podle nové úpravy založeno na
principu, že stavebník má právní nárok na užívání stavby. U stavby či práce na ohlášení
nebude nutné ţádné oznámení ani souhlas stavebního úřadu. U staveb pro bydlení postačí, ţe
stavebnímu úřadu oznámíte svůj záměr začít dokončenou stavbu užívat. Oznámení je
potřeba doručit alespoň 30 dní předem. Během této lhůty můţe stavební úřad zkontrolovat,
zda jsou splněny podmínky pro uţívání stavby a pokud zjistí, ţe nikoli můţe uţívání stavby v
této třicetidenní lhůtě zakázat.
Bc. Pavlína Chudomská, vedoucí stavebního úřadu

Knihovna městského obvodu Pardubice V
Místní komise Dukla byla zřízena za účelem zjišťovat názory, poţadavky a potřeby občanů
ve svém obvodu a tvořit tak jakési pojítko mezi dříve magistrátem, nyní městským obvodem
Pardubice V. Tato její činnost je v povědomí občanů vţitá natolik, ţe se obracejí na členy
komise se svými problémy a mnoha dotazy.
Posledních několik měsíců byl problém knihovna. Ta má být bezesporu centrem poznávání,
poučení i oddechové relaxace. Počet vydaných průkazek není zanedbatelný a sluţeb knihovny
vyuţívají celé rodiny. Přes letošní léto byl ale problém s vyuţíváním knihovny, byla na čas
uzavřená. Protoţe dotazů, připomínek a kritik bylo velké mnoţství, rozhodla se místní komise
poţádat o pomoc komisi pro školství, mládeţ tělovýchovu, kulturu, jmenovitě paní Mgr. Bc.
J.Smetanovou. Protoţe se vlastně jednalo o zajištění důstojných prostorů pro toto zařízení,
měla paní Smetanová problém tyto prostory najít. S tímto problémem jistě pomohli další lidé
a v neposlední řadě také pan Kňava, starosta obvodu. Celá záleţitost se konečně vyřešila a
knihovna je umístěna, díky dohodě s paní ředitelkou Svačinovou, v novém prostoru DDM
Delta v Gorkého ulici na Dukle. Za toto vše patří dík a uznání paní Mgr. Bc. Janě Smetanové
a panu starostovi Jaroslavu Kňavovi.
Knihovna je nyní umístěna v důstojném prostředí odpovídajícím jejímu významu. Důleţité
pro uţivatele je ale ta skutečnost, ţe provoz knihovny bude v budoucnu patřit mezi zájmové
priority pana starosty Kňavy. I kdyţ zbývá ještě něco k vybavení knihovny tak, aby byla
spokojenost úplná, jiţ dnes je zřejmé, ţe denně přijde do knihovny mnoţství občanů příjemně
překvapených prostředím a spokojených s nabízenou sluţbou. Při vybavení knihovny je,
kromě jiného, také třeba nakoupit nové knihy zatím alespoň za ty, které se musely vyřadit po
poničení vytopením v nevyhovujících prostorách v bývalé ZŠ Gorkého. I v tom spoléháme na
pana starostu Kňavu.
Nesmíme ale zapomenout na fyzickou a psychickou zátěţ vedoucí knihovny paní
J.Janouškové. Ta se na vzhledu a účelnosti současné knihovny podílela nejvíce. Stěhování
knih a jejich nové umístění ji stálo velké úsilí bez větší pomoci dalších osob. Byl to
úctyhodný výkon hodný ocenění.
Místní komise přeje občanům Dukly a všem ostatním spokojenost s vyřešením problému
„Knihovna MO Pardubice V“, která byla znovu uvedena do provozu dne 11.9.2006.
Ladislava PSOTOVÁ, členka místní komise Dukla

Informace k volbám do obecního zastupitelstva
Volby do zastupitelstva městského obvodu Pardubice V a zastupitelstva města Pardubice se
budou konat ve dnech 20. – 21. října, první den voleb (pátek) začíná hlasování ve 14.00 hod. a
končí ve 22.00 hod., druhý den voleb (sobota) začíná hlasování v 8.00 hod. a končí ve 14.00
hod.
Voličem je kaţdý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (21.10.2006)
dosáhne věku 18 let, a je na území městského obvodu Pardubice V resp. statutárního města
Pardubice přihlášen k trvalému pobytu.
Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V této
souvislosti bychom chtěli občany poţádat, aby zajistili umístění jmenovek na schránky (někde
jsou schránky neoznačené), odpadnou tak problémy s dodáním. V den voleb můţe volič
obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Zásady hlasování :
- kaţdý volič hlasuje osobně, zastoupení není moţné,
- voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svoji totoţnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehoţ příslušníci jsou oprávněni na území České
republiky volit,
- po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrţí od okrskové volební komise úřední obálku,
- pro úpravu hlasovacího lístku musí volič pouţít zástěnu,
- volič můţe ze závaţných důvodů (zejm. zdravotních) poţádat buď úřad (tel. 736504301,
736504302) nebo v den voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost – např. v místě bydliště.
Volební místnosti zůstávají stejné jako při minulých červnových volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Níţe je uveden úplný seznam čísel popisných v městském obvodu
Pardubice V a příslušných volebních okrsků vč. umístění volebních místností.
V případě potřeby získání dalších informací k volbám je moţné se obrátit na tajemníka
úřadu Mgr. Jiřího Šmahu (tel. 736504301) nebo vedoucí sekretariátu starosty Petru
Mervartovou (tel. 736504302).
Místem konání voleb
v okrsku č. je místnost pro hlasování pro oprávněné občany s adresou trvalého pobytu :
62.
ZŠ Gorkého Boţeny Němcové – 829, 833, 842, 843, 844, 859, 869, 883, 901, 912, 926, 927, 1111, 1112,
1174, 1532, 1539, 1578, 2694,
Češkova – 677, 691, 695, 768, 794, 795, 799, 834, 854, 913, 938, 1172, 1247, 1248, 1249,
1269, 1299, 1310, 1313, 1330, 1332, 1335, 1358, 1359, 1395, 1443, 1643, 1738, 1790,
Jana Palacha – 85, 191, 234, 265, 288, 304, 324, 363, 372, 407, 411, 434, 459, 473, 474, 494,
509, 511, 515, 516, 571, 637, 660, 748, 853, 888, 1399,
K Vápence – 975, 1237, 2677, 2745,
K Vinici – 499, 965, 966,
Letecká – 214, 1348, 1353,
Milheimova – 513, 577, 611, 612, 674, 675, 693, 694, 707, 765, 766, 809, 815, 826, 827, 836,
847, 848, 905, 948, 1010, 1096, 1097, 1197, 1217, 1239, 1257, 1283, 1284, 1349, 1546, 1846,
1966, 2689, 2702, 2705, 2719, 2726
Na Spravedlnosti – 121, 266, 313, 715, 716, 717, 718, 734, 752, 803, 1333, 1533, 1536, 1789,
1916, 2105, 2106, 2303, 2304,
Na Staré poště – 508,
Praţská – 147, 341, 711, 731, 733, 1355,
Rokycanova - 608, 751, 770, 771, 874,

Roţkova – 916, 1009, 1610, 1612, 1855, 1859, 1968, 2628, 2750,
S.K.Neumanna – 1220, 1538, 1777,
Teplého – 477, 502, 506, 564, 852, 1331, 1370, 1371, 1372, 1398, 1598, 1602, 1627, 1628,
1677, 1687, 1899, 2014, 2141, 2688, 2692,
V Ráji – 501, 528, 529, 536, 545, 550, 551, 567, 568, 575, 576, 668, 690, 696, 732, 786, 862,
872, 873, 875, 876, 877, 878, 887, 906, 917, 919, 931, 939, 940, 1031, 1208, 1267, 1478,
1722, 1734, 1741, 1752, 1843, 1870, 2000, 2728,2734,
Ţelezničního pluku – 813, 1623, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 2017, 2019,
63.
ZŠ Gorkého –
Bacháčkova – 481, 1126, 1127, 1907,
Češkova – 22, 480, 1124, 1125, 1240, 1356, 1618, 1689, 1985,
Devotyho – 764, 775, 776, 804, 805, 806, 807, 936, 1027, 1028, 1534, 1569, 1625, 1729,
1737, 1765, 1832,
Gorkého – 471, 490, 543, 557, 609, 867, 1207, 1238, 1243,
Jana Palacha – 471, 490, 543, 557, 588, 688, 689, 1001, 1093, 1218, 1252, 1253, 1318, 1405,
1405, 1422, 1433, 1444, 1451, 1459, 1753,
K Blahobytu – 1718, 1763, 1912, 1913, 2480, 2481, 2482, 2483,
K Višňovce – 1029, 1043, 1095, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1485, 1751, 1794,
1795, 1804, 1805, 1876, 2436, 2437, 2690,
Pichlova – 537, 616, 631, 632, 634, 643, 649, 699,
Teplého – 523, 661, 1375,
Ţelezničního pluku – 673, 720, 728, 729, 1389, 1390, 1391, 1392, 1601, 1679, 1707, 1708,
1749, 1750, 1803, 1806, 2046, 2260, 2261,
64.
ZŠ Gorkého Češkova – 245, 889, 890, 955, 956, 1183, 1206, 1268, 1328, 1655, 1710, 1717, 1719, 1720,
1721, 1758, 1774,
Gorkého – 479, 489, 1365, 1404, 1432, 1455, 1688, 1783, 1801,
Jana Palacha – 479, 1235, 1261, 1297, 1307, 1317, 1319, 1344, 1446, 1457, 1461, 1552,
1561, 1571, 1590, 1638, 1639, 1671, 1704, 1705,
K Blahobytu – 209, 243, 421, 617, 648, 1285, 1290, 1294, 1314, 1424, 1425, 1525, 1567,
1596, 1698, 1699, 1700, 1788, 1807, 1889, 1998, 2126, 2438, 2439, 2465, 2484,
Staňkova – 1312, 1322, 1336, 1373, 1374, 1380, 1382, 1396, 1437, 1491, 1914, 2736
Svobody – 1464, 1680, 1784, 1796, 2190, 2191, 2192, 2193,
Zborovské nám. – 1406, 1563, 1583, 1619, 2273,
Ţelezničního pluku – 1939, 1944, 1979, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2485,
65.
ZŠ Gorkého –
Bacháčkova – 1629,1666, 1667, 1686, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1759, 1764, 1860,
Češkova – 941, 942, 1087, 1091, 1108, 1110, 1177, 1568, 1582, 1739, 1740, 1760, 1761,
Gorkého – 277, 1107, 1170, 1394, 1471, 1479, 1545, 1577, 1614, 1780, 1791, 1792, 1829,
1830, 1890, 1981, 2658,
K Blahobytu – 855, 856, 946, 951, 952, 993, 1131,1132, 1133, 1524, 1537, 1599, 1662, 1674,
1769, 1797, 1836, 1837, 1866, 1867, 1927, 1938,
Roţkova – 331, 1527, 1615, 1616, 1617, 1644, 1645, 1678, 1754, 1755,
Staňkova – 857, 858, 953, 954, 1007, 1246, 1528, 2114, 2630,
Teplého – 1535, 1572, 1589, 1591, 1621, 1622, 1653, 1654, 1672, 1673, 1820,

V Ráji – 294, 891, 892, 957, 958, 1128, 1129, 1130, 1184, 1273, 1641, 1685, 1690, 1691,
1692, 1709, 1730, 1762, 1786, 1808, 1809, 1819, 1821, 1834, 1845, 1852, 1853, 1854, 1862,
1864, 1865, 1878, 1879, 1880, 1902, 1934, 1986,
66.
ZŠ Staňkova –
Boţeny Němcové – 231, 1920, 1922, 2625, 2650,
Čs. armády – 2006, 2062, 2063, 2066, 2067, 2074, 2075, 2086, 2087, 2286, 2287
Gorkého – 350, 1327, 1611, 2068, 2069, 2095, 2170, 2171, 2172, 2178, 2179, 2221, 2222,
2223, 2270, 2271, 2272,
Lexova – 2122, 2123, 2124,2125, 2138, 2139, 2140,
Milheimova – 1367, 1393, 1397, 1540, 1541, 1847, 2715,
Roţkova – 1684, 1848, 1861, 1909, 1980, 2003, 2007,
Teplého – 1526, 2060, 2061, 2083, 2084, 2093, 2100, 2119, 2133, 2134, 2135,
Wolkerova – 2076, 2077, 2094, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2136, 2137,
67.
ZŠ Staňkova –
Čs. armády – 1090, 2197, 2198, 2199, 2309, 2310, 2311, 2360, 2361, 2362, 2372, 2373,
2515,
Gorkého – 1521, 2146, 2573,
Jilemnického – 2149, 2150, 2151, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220,
2228, 2229,
nám. Dukelských hrdinů – 2156, 2157, 2161, 2551,
Roţkova – 1427,
Staňkova – 128, 1543, 2244, 2245,
V Ráji – 262, 311, 2113,
68.
ZŠ Staňkova –
Artura Krause – 2267, 2266, 1995, 2268, 2269, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2305,
2306, 2312, 2313, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2367, 2368,
2369,2370, 2371,
Čs. armády – 2363, 2364, 2365, 2366,
Jilemnického – 2194, 2195, 2196, 2224, 2225, 2226, 2230, 2231, 2236, 2237, 2238, 2239,
2240, 2241, 2242, 2243,
kpt. Nálepky – 2307, 2308, 2314, 2315, 2330, 2331, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359,
2632,
Lexova – 2227, 2275, 2326, 2327, 2328, 2329,
69.
ZŠ Resslova –
Gorkého – 1772, 2147, 2148, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177,
Jiránkova – 2098, 2263, 2264, 2274, 2656,
Josefa Ressla – 1992, 2257, 2265, 2277, 2278, 2279,
Lexova – 2162, 2163, 2164, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2259,
nám. Dukelských hrdinů – 2158, 2159, 2160,
Teplého – 2116, 2117, 2118, 2120, 2121,
Wolkerova – 2080, 2081, 2096, 2097,
70.
ZŠ Resslova –
Artura Krause – 2276, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2644,
Jiránkova – 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302,
kpt. Nálepky – 2332, 2333, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385,

Lexova – 2338, 2339, 2340, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379,
nám. Dukelských hrdinů – 2235,
Sokolovská – 2099, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391,
2392, 2393, 2394, 2395
71.
ZŠ Resslova –
Jiránkova – 2089, 2090, 2101, 2102, 2103, 2104, 2107, 2108, 2109, 2110, 2203, 2204, 2205,
2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2294, 2295, 2296,
2645,
Josefa Ressla – 2200, 2201, 2202,
nám. Dukelských hrdinů – 2232, 2233, 2234,
Praţská – 796,
Sokolovská – 2047, 2048, 2064, 2065, 2078, 2079, 2091, 2720, 2721, 2731,
Teplého – 2033, 2034, 2035, 2036,
Wolkerova – 2070, 2071, 2072,
72.
ZŠ Benešovo nám. –
Benešovo nám. – 2440, 2441, 2442,
B.V.Kunětické – 2011, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572,
Čihákova – 2457, 2458, 2459, 2460,
Na Spravedlnosti – 1351,2516, 2618, 2619, 2620, 2635,
Pichlova – 1967, 1993, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2537, 2538, 2539, 2563, 2564, 2565,
2651, 2652, 2653,
Rokycanova -1520, 2152, 2153, 2154, 2155, 2552, 2553, 2566, 2567, 2581, 2582, 2583,
2654, 2730,
S.K.Neumanna – 91, 101, 102, 1293, 1316,
Ţeničního pluku – 2142, 2143, 2144, 2145,
73.
ZŠ Benešovo nám. –
Benešovo nám. – 2444, 2445, 2446, 2453, 2454, 2455, 2456,
Devotyho – 1924, 1933, 1976, 2026, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452,
K Blahobytu – 727, 2402, 2403, 2467, 2468, 2469,
K Višňovce – 1346, 1492, 1493, 1557, 1560, 1579, 1584, 1585, 1603, 1604, 1626, 1656,
1657, 1658, 1778, 1779, 1813, 1982, 1989, 2001, 2008, 2009, 2443,
Marty Exnarové – 1236, 1575, 1952, 1990, 1999, 2013
Pichlova – 1338, 1339,
Rokycanova – 2470,
Svobody – 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401,
Ţelezničního pluku – 1361, 1362, 1558, 1559, 1681, 1682, 1683, 1736, 1919, 1964, 1965,
1971, 1983, 2005, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2466
74.
ZŠ Benešovo nám. –
Benešovo nám. – 590, 2115, 2507, 2508, 2509, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523,
2524, 2525, 2526, 2527, 2528,
K Blahobytu – 2499, 2500,
Pichlova – 1573, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536,
S.K.Neumanna – 2504, 2505, 2506, 2529, 2530, 2531,
75.

ZŠ Benešovo nám. –

Benešovo nám. – 2461, 2462, 2463, 2464, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478,
2479,
K Blahobytu – 2498,
Marty Exnarové – 1793, 1800, 1815, 2433, 2434, 2435,
S.K.Neumannna – 2486, 2487, 2488, 2489, 2501, 2502, 2503,
Svobody – 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497
76.
ZŠ Staňkova –
Čacké – 125, 128, 131, 132, 133, 136, 150, 154, 155, 229,
Demokratické mládeţe – 369, 1304, 1305, 1306, 2704, 2716,
Do Zahrádek – 156,
K Barvírně – 234, 2743,
K Dolíčku – 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28,, 29, 31, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 57,
58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 91, 92, 97, 104, 120,
151, 224,
kpt. Nálepky – 122, 223, 224, 225, 296, 362, 365, 425, 1006, 1303, 1977, 2044, 2045, 2513,
2514, 1674,
Máchova – 112, 114, 118, 124, 139, 140, 142, 143, 153, 158, 159, 227, 231,
Na Záboří – 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 61, 63, 65, 72, 75, 76, 79, 84, 85, 86, 96, 103,
109, 110, 111, 113, 116, 121, 123, 126, 129, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 223,
230, 2333, 241, 305, 326, 380, 666, 924, 1580, 1587, 1608, 1849, 2510, 2511, 2512,
Obětí 24. srpna – 88, 89, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 115, 117,
119, 122, 127, 130, 134, 135, 137, 138,
Raisova – 225, 226, 228, 232,
77.
ZŠ Staňkova –
Čacké - 126, 144, 164, 165, 1120, 1216, 1272, 1288, 1291, 1324, 1347, 1364, 1379, 1449,
1450, 1581, 1640, 1724, 1725, 1731, 2657, 2662, 2691, 2735, 2747,
Češkova – 57,1081, 1082, 1084, 1086, 1104, 1176, 1185, 1186, 1212, 1225, 1279, 1363,
1452, 1453, 1454, 1482, 1483, 1487, 1488, 1593, 1594, 1595, 1597, 1600, 1650, 1701, 1702,
1706, 1713, 1746, 1756, 1802, 1851, 1972, 2701,
Demokratické mládeţe – 546, 932, 933, 934, 937, 1278, 1360, 1550, 1551, 1723, 1811, 1812,
1838, 1839, 1873, 1874, 1925, 1926, 1991, 1996,
Chrudimská – 114, 145, 146, 219, 378, 472, 735, 744, 772, 782, 783, 802, 814, 819, 868, 977,
1178, 1234, 1250, 1251, 1254, 1255, 1258, 1281, 1282, 1376, 2050, 2663, 2687, 2741,
K Barvírně – 138, 139, 140, 240, 845, 846, 860, 861, 870, 904, 943, 1008, 1326, 1334, 2733,
Kašparova – 1033, 1085, 1221, 1222, 1242, 1274, 1412, 1413, 1414, 1415, 1434, 1456, 1462,
1818,
Konečná – 1280, 1586, 1588, 1637, 1910, 1917, 1936, 1945, 1946, 1974, 1984, 2004,
Na Záboří – 123, 176, 197, 218, 251, 300, 685, 743, 756, 757, 774, 849, 886, 899, 923, 1135,
1179, 1403, 2029,
Raisova – 286, 992, 1012, 1013, 1014, 1017, 1410, 1418, 1465, 1659, 1670, 1727, 1781,
Staňkova – 1103, 1106, 1173, 1219, 1311, 1345, 1381, 1447, 1642,
Široká – 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 196, 202, 368, 538, 541, 585, 921,
1714, 1776, 2621,
Terezy Novákové – 503, 1015, 1134, 1241, 1409, 1416, 1417, 1419, 1420, 1421, 1448, 1523,
1555, 1564, 1649, 1660, 1661, 1703, 1742, 1770, 1771,1773, 1814, 1816, 1817, 1877, 1928,
1954, 1969, 1987, 1988, 2085, 2649, 2732,

V Ráji – 124, 125, 129, 130, 133, 163, 379, 470, 713, 1175, 1182, 1188, 1191, 1204, 1223,
1224, 1325, 1565, 1624, 1648, 1664, 1744, 1745, 1911, 2051,
Zborovské nám. – 1411, 1469, 2018, 2404
78.
ZŠ Benešovo nám. –
Čacké – 260, 284, 636, 642, 1276, 1350, 1352, 1354, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,
Draţkovická – 119, 143, 190, 259, 287, 896, 991, 1037, 1038, 1051, 1055, 1094, 1098, 1109,
1119, 1123, 1193, 1194, 1195, 1201, 1213, 1245, 1337, 1423, 1472, 1474, 1475, 1476, 1477,
1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1636,
1646, 1647, 1732, 1798, 2631,
Holcova – 127, 131, 132, 177, 990, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1049, 1050, 1101, 1102,
1105, 1121, 1205, 1226, 1289, 1292, 1300, 1301, 1309, 1442, 1473, 1542, 1767, 1915, 2706,
Chrudimská – 99, 213, 573, 682, 700, 754, 773, 778, 798, 810, 811, 817, 818, 821, 830, 831,
832, 882, 884, 922, 1021, 1048, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1231, 1315, 1785, 2648, 2742,
K Vinici – 212, 909, 1256, 1605, 1901, 2032, 2056, 2666,
Mikulovická – 24, 173, 175, 255, 256, 274, 329, 338, 348, 351, 439, 476, 478, 539, 542, 544,
558, 563, 572, 574, 618, 629, 635, 864, 910, 928, 935, 944, 960, 961, 962, 963, 978, 1378,
1669, 1978, 2584, 2623, 2624, 2634, 2637, 2638, 2639, 2642, 2643, 2646, 2661,
Nemošická – 979, 980, 981, 982, 988, 1041, 1042, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063,
1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1122,
1157, 1163, 1196, 1320, 1495, 1799, 2709,
Pod Břízkami – 117, 118, 800, 895, 897, 918, 950, 998, 1005, 1052, 1092, 1118, 1140, 1259,
Raisova – 996, 1002, 1003, 1004, 1044, 1045, 1046, 1047, 1298,
S.K.Neumanna – 297, 299, 376, 797, 2708,
U Krematoria- 461, 719, 1070, 1079, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167,
1168, 1169, 1187, 1190, 1192, 1198, 1199, 1202, 1203, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1227,
1232, 1244, 1262, 1263, 1308, 1466, 1467, 1675, 1676, 1782, 2622, 2636,
U Suchého dubu – 27, 171, 283, 548, 549, 622, 808, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 999, 1056,
1083, 1136, 1137, 1138, 1139, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1264, 1265, 1266, 1277,
1321, 1401, 1402, 1408, 1435, 1436, 1468, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1613, 1711, 1733,
1743, 2678,
79. Obecní dům Draţkovice Draţkovice čp. 1-18, 20 – 52, 54 – 62, 64 – 77, 79 – 84, 87 – 97, 99 – 112, 115, 117, 118, 120
– 123, 125, 126, 128 – 133, 135 – 144, 146, 148 – 153, 155 – 165, 167,
Chrudimská 2682,
K Dolíčku 63

