Slovo starosty městského obvodu Pardubice V
Váţení spoluobčané, obyvatelé městského obvodu Pardubice V,
tak jsme se pomalu ale jistě přesunuli do roku 2006, který je i pro nás dosti významný,
neboť je rokem volebním. Nejen ve smyslu voleb parlamentních ale převáţně voleb
komunálních. Ty se nás týkají nejvíce a měli bychom pomalu začít rekapitulovat co se nám na
nově vytvořené radnici (od roku 2003) povedlo, co ještě do listopadu zvládneme a také co se
nám nepovedlo a z čeho je třeba se poučit. K tomu připravuje rada MO Pardubice V do
posledního vydání před volbami samostatnou rekapitulaci.
Proto dnes jen „malý souhrn práce“ od posledního vydání „Pardubické pětky“.
Rada MO Pardubice V se na svých jednáních sešla celkem 8x, z toho 2x mimořádně. Na
mimořádné radě se převáţně projednávala situace kolem návrhů změny rozpočtu, návrhu
rozpočtu a rozboru hospodaření za rok 2005. Rada také projednala rozpočtový výhled na roky
2005 – 2008.
Po několikerém jednání se Sluţbami města Pardubic byly uzavřeny dílčí smlouvy na opravy
komunikací po zimě, údrţbu zeleně v obvodu, sběr psích exkrementů,sběr a likvidaci odpadů
a přistavování objemových kontejnerů. Opravy komunikací po zimě by měly být provedeny
do konce měsíce května 2006. Projednávali jsme také zásadně nedostatky ze strany sluţeb
v oblasti zimní údrţby komunikací a poţadovali jsme zařazení dalších komunikací do plánu
údrţby. Při této příleţitosti musím konstatovat, ţe se v denním i celostátním tisku objevily
informace nejvyššího vedení města o zodpovědnosti městských obvodů za letošní velmi
špatný stav na komunikacích z důvodu velkého mnoţství sněhu a ledu. Musím zdůraznit, ţe
jsem se proti takovýmto nařčením velice zásadně ohradil, bohuţel média nám tyto informace
nezveřejnila.
Vyhlásili jsme výběrová řízení na údrţbu zeleně v době vegetačního klidu, která jsme
vyhodnotili a nyní dochází k jejich realizaci. Také jsme obeslali několik firem se ţádostí
vypracování a ocenění studie úprav náměstí Dukelských hrdinů a náměstíčka na Višňovce.
Výběrové řízení vyhrál zpracovatel urbanistické studie, Ing. Arch. Rozehnal, který připraví
projektovou dokumentaci vhodnou spolu s urbanistickou studií k ţádosti o dotace. Ţádost
chceme podat do konce měsíce června 2006.
Kaţdé úterý navštěvujeme naše seniory, kteří se doţívají významných ţivotních výročí a
v měsíci únoru jsme oslavili jiţ 101 výročí paní Neubauerové a Paďourové, které mají trvalé
bydliště v městském obvodě Pardubice V.
6.3. 2006 jsme řešili únik sirovodíku z Parama a.s., který byl i dost cítit zápachem. Po
osobních konzultacích se zástupci Parama bylo konstatováno, ţe koncentrace nebyly pro
zdraví škodlivé (viz článek na jiném místě zpravodaje). Přesto jsme důrazně poţadovali, aby
se situace jiţ neopakovala.
Za účasti městské policie, policie ČR a odboru dopravy MmP jsme opět projednávali špatný
stav dopravy v klidu na území MO Pardubice V, kontrolu volného pobíhání psů a úklidu psích
exkrementů, rušení nočního klidu ze strany provozovatelů barů a heren. Bylo konstatováno,
ţe nejhorší stav v oblasti parkování je v sídlišti Dukla..
Zpracovaný investiční záměr na rekonstrukce vnitrobloků na Dukle jiţ po třetí nebyl
sněmovnou přijat (tentokrát chybělo 13 hlasů) a proto bude předloţen v rámci dotačních titulů
na regeneraci sídlišť (viz výše).
Jako starosta obvodu a člen komise pro letiště jsem vyvolal schůzku s velitelem vojenského
letiště v Pardubicích, kde jsem poţadoval úplnou informaci o plánovaných změnách na
vojenském letišti. Změny se týkají přesunutí letky z Čáslavi do Pardubic z důvodu
rekonstrukce čáslavského letiště (cca 13 letadel typu Gripen). Letadla by měla být přistavena
od měsíce června s tím, ţe by neměla, dle informace velitele letiště, zásadním způsobem
obtěţovat obyvatele MO Pardubice V. K narušení klidu ale zřejmě dojde. Důrazně jsem

apeloval na dodrţování všech hygienických a dalších norem, dodrţování letových časů a
letových koridorů.
Spolu se starosty MO Pardubice IV a MO Pardubice VI (Pardubičky a Svítkov) jsme se také
účastnili schůzky s ředitelem civilního letiště, kde jsme byli seznámeni s plánovanou
rekonstrukcí modernizace civilního letiště a podnikatelským záměrem do tohoto prostoru.
Investice by měla být zásadní a dlouhodobá.
Byla také vyvolána schůzka se zástupci odboru dopravy MmP, vodovodů a kanalizací a
zástupců MO Pardubice V za účelem vyjasnění si vztahů při opravách a haváriích
komunikací, uličních vpustí a kanálů v rámci jiţ schváleného projektu Labe-Loučná, kde by
pro tento rok měl VAK proinvestovat cca 100 mil. Kč. Obvodu ba se to dotklo ve dvou
případech výměny hloubkových kanalizací komunikací, které v současné době tipujeme.
V lednu 2006 byly předloţeny projektové dokumentace pro územní řízení správců
inţenýrských sítí – zemní kabelové vedení a v kaţdém případě poţaduje opravy
v komunikacích v celé šíři.
Projednali jsme také plnění programu rozvoje městského obvodu Pardubice V.
V krátké době se uskuteční výběrové řízení na rekonstrukci jiţ třetí etapy ulice Češkova
v úseku od ul. Gorkého ke Staňkově, na které město Pardubice uvolnilo 8 mil. Kč a MO
Pardubice V se bude podílet cca 200 tis. Kč. Bude také provedena rekonstrukce ul. Wolkerova
s nově vybudovaným parkovacím zázemím. Připravujeme částečné rekonstrukce chodníků
v ulicích V Ráji a K Barvírně. Město také zafinancuje opravu komunikace K Vinici.
Ve spolupráci městskou policií připravujeme vybudování nového dětského hřiště v areálu
dopravního hřiště v lesoparku.
Velkou radost máme se zavedením přímého trolejbusového spoje z „Dukly“ do nemocnice,
kde nám Dopravní podnik města Pardubic vyšel velmi vstříc.
Váţení spoluobčané,
přeji Vám pěkné jaro, hodně sluníčka a hodně zdraví.
Jaroslav Kňava

Úřad MO Pardubice V informuje občany
Úřední hodiny
Dle některých mediálních interpretací nového správního řádu údajně došlo k tomu, ţe
počínaje prvním lednem tohoto roku byl zrušen institut úředních hodin a tyto jsou tak celý
pracovní týden. Pravda je ale taková, ţe nový správní řád úřední hodiny vůbec neřeší.
Nepřímo pouze z jeho textu plyne, ţe kaţdý správní orgán by měl být v obvyklou pracovní
dobu, v rámci všech pracovních dnů týdne, schopen přijmout podání (písemné i ústní – do
protokolu) a umoţnit nahlédnout do spisu.
Myslím si, ţe toto bylo moţné na kaţdém pardubickém úřadu i před účinností nového
správního řádu, bez ohledu na to, jaké měl stanovené úřadní hodiny.
Úřad městského obvodu Pardubice V tuto situaci vyřešil jiţ okamţikem svého vzniku
1.1.2003, kdy úřední dny vůbec nezavedl a sluţby veřejnosti poskytuje kaţdý pracovní den
v týdnu, omezen je pouze provozní dobou úřadu. Skutečnost, ţe na úřadu neexistuje omezení
úředních dnů si tak jiţ počínajícím čtvrtým rokem pochvalují občané tohoto městského
obvodu.
Zábory komunikací
Kaţdý, kdo potřebuje postavit lešení na chodníku, sloţit stavební materiál na chodník,
umístit na vozovku kontejner pro suť nebo překopat chodník kvůli vodě či plynu potřebuje
povolení na zábor chodníku nebo zábor vozovky. Odbor dopravy a ţivotního prostředí ÚMO
Pardubice V vydá ročně takových povolení několik set.
Kaţdému vydanému povolení předchází vyjádření odboru dopravy Magistrátu města
Pardubic (MmP) a vyjádření Policie ČR. Nový správní řád přinesl výhodu pro ţadatele o
zábor komunikace, ţe veškeré „obíhání“ zajistí odbor dopravy a ţivotního prostředí ÚMO
Pardubice V. Potíţ nastává, pokud dostaneme ţádost na poslední chvíli a na vyřízení zbudou
třeba jen tři dny. Potom záleţí na odboru dopravy MmP i Policii ČR, jak rychle dají své
stanovisko, coţ nejsme schopni ovlivnit. Ze zákona je na vyřízení ţádosti 30 dnů. Chceme
prostřednictvím tohoto článku upozornit, ţe i při nejlepší vůli nejsme často schopni vyřídit
ţádosti předloţené na poslední chvíli. Je dobré podat ţádost na zábor alespoň 10 – 14 dní před
plánovaným zahájením prací.
Závěrem si dovolujeme upozornit, ţe ţádost na zábor komunikace musí obsahovat zákres
místa záboru a návrh dopravního značení, zpracovaný odbornou osobou.
Volby
Kaţdý, kdo se trochu zajímá o společenské dění, je informován o skutečnosti, ţe president
republiky vyhlásil na dny 2. a 3. června 2006 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Podrobnější informace k volbám budou zveřejněny centrálně pro občany celého města
z magistrátu města v květnovém čísle „Radničního zpravodaje“. Bude-li někdo potřebovat
jakékoliv informace k volbám, můţe se obrátit na úřad městského obvodu, konkrétně na
tajemníka úřadu Mgr. Jiřího Šmahu (tel. 466301271), popř. vedoucí sekretariátu starosty Petru
Mervartovou (tel. 466301272).
Má-li někdo z občanů zájem o práci v okrskové volební komisi, můţe se nahlásit na úřadu u
vedoucí sekretariátu starosty Petry Mervartová (tel. 466301272). Odměna za tuto práci je
stanovena stejně jako v minulých letech : 800,- Kč.
Pondělní trhy na nám. Dukelských hrdinů
Návštěvníci trhů na Pernštýnském náměstí si nemusejí zoufat. Od 20.3.2006 najdou své
oblíbené prodejce na nám. Dukelských hrdinů, kde kaţdé pondělí opět nabízejí svoje zboţí.

Návštěvníci mohou nakoupit tradiční sortiment výrobků, na který byli Pernštýnského
náměstí zvyklí ,ale čekají je i novinky. Z Polska k nám pravidelně zavítá prodejce
košíkářského sortimentu se širokou nabídkou v zajímavých cenách. Zahradníci nabídnou
sadbu salátů, kedluben i květin, najdete zde domácí vajíčka a med. Výhodou místa je i
blízkost městské hromadné dopravy, která má zastávky prakticky pár metrů od prodávajících.
Po celý rok zde kaţdé pondělí od 8.00 do 17.00 hodin najdete široký výběr spotřebního
zboţí v příznivých cenách.Neváhejte a přijďte!
První pouť pro všechny – další ročník
Dne 17.června 2006 proběhne před KD Dukla v pořadí druhý ročník „První poutě pro
všechny“. Po dobrých zkušenostech z loňské premiéry ji opět organizačně zajistí KD Dukla
ve spolupráci s městským obvodem, celý program se jiţ připravuje tak, aby se měli občané
všech věkových kategorií na co dívat od rána aţ do večera. V tomto čísle ještě nechceme
záměrně zveřejňovat, kdo a co bude k vidění, neboť většina vystoupení je zatím ve stadiu
příslibů, nicméně kvalita proti loňské premiéře bude vyšší.
Personální změna na úřadu
Na odboru ekonomickém a sociálních věcí došlo v důsledku odchodu paní Ivy Pohlové na
mateřskou dovolenou k personální změně, na její místo nastoupila k 1.4.2006 paní Vladislava
Krejčíková.

Vybíráme z dotazů občanů
K nejčastějším dotazům občanů k dění na území MO Pardubice V patří dotazy na zelené
plochy, kolik jich máme na území obvodu, jak a za jakých finančních podmínek se o ně
staráme, dále i na kácení stromů. Proto připravil Ing. Hrubant (vedoucí odboru dopravy a
ţivotního prostředí souhrnnou odpověď.
Plochy zeleně městského obvodu Pardubice V (soupis všech ploch): 51,3 ha trávníků, 14,3
ha stromů a 10 km stříhaných ţivých plotů
Rozlohami zeleně se náš obvod řadí v rámci Pardubic na 2. místo. V mnoţství stromů a
ţivých plotů jsme na 1. místě.
Abychom nemuseli sraze platit základní práce spojené s údrţbou chodníků a zeleně na
území obvodu, byla po ekonomické analýze zřízena tzv. Skupina drobné údrţby – nejprve .
Výdaje na tyto činnosti jsou uvedeny v tabulce.

Období

výdaje na péči o zeleň
zajišťovanou dodavatelsky
v Kč

výdaje na vlastní skupinu
drobné údržby v Kč*)

Rok 2003 – skutečnost

2 877 828,60

709 261,47

Rok 2004 -skutečnost

3 204 075,70

1 217 467,30

Rok 2005 – skutečnost
Rok 2006- rozpočet

4 123 533,20
5 549 000,00

1 664 213,28
1 867 000,00

*) V roce 2003 nastoupila pracovní četa aţ v dubnu. Výdaje jsou přiměřeně menší neţ
v následujících letech.
*) Jedná se o výdaje na péči o zeleň zajišťovanou vlastní skupinou drobné údrţby (mzdy,
pojištění, materiál, ostatní sluţby, ochranné pomůcky, pohonné hmoty atd.), která na
městském obvodu funguje a která provádí část sečí,úklid odpadků atd.
Odbor ţivotního prostředí Magistrátu města Pardubic (OŢP MmP) nechal v roce 1999
zpracovat pasport zeleně. Do té doby se plochy pouze odhadovaly. Pasport zeleně slouţí jako
klíč pro rozdělování financí na jednotlivé městské obvody. Náklady na našem obvodě
sledujeme od roku 2003 – rok, kdy byl náš městský obvod ustanoven. Před vznikem
samostatných obvodních úřadů na obvodě č. 1, 3 a 5 se staral o zeleň OŢP MmP. Prakticky
jediným dodavatelem byly Sluţby města Pardubic – akciová společnost města. Výběrové
řízení na údrţbu zeleně město nevypisovalo.
Úřad městského obvodu Pardubice V (ÚMO V) vypisuje výběrové řízení na seč trávy
(stejně jako všechny ostatní obvody ve městě), na kácení stromů, ošetření (průklest) stromů a
keřů, dosadby stromů a keřů. Důvodem je tlak na sníţení nákladů za lepší kvalitu.
ÚMO V zadává zakázky ve výběrovém řízení. Největší zakázku na zeleň představuje seč
trávy. 18 % ploch seče Skupina drobné údrţby. Zbylých 82 % vyjde na 1 370 000. Díky
výběrovému řízení se cena drţí na stejné úrovni jako v letech 2004 a 2005. Dokonce se
nepatrně sníţila. Tlak na firmy ze strany úřadu je ohromný. Náš obvod běţně obesílá 13 – 19
firem, které se o práci ucházejí.
Sídliště Dukla a Višňovka má vysoký podíl bříz, topolů, tureckých lísek, sakur a hlohů – to
znamená krátkověkých dřevin (ţivotnost ve městě asi 40 let). Topoly a břízy se vysazují jako
dřeviny, které rychle vytvoří porost. Během posledních let se na sídlištích zejména kácelo.

Pravidelně se objevují zprávy o svévoli úřadů při kácení vzrostlých stromů. Jako úřad neseme
odpovědnost za bezpečnost stromů. Potíţ zejména u topolů je jejich křehké dřevo a ohromný
vzrůst. Ve stáří praskají těţké větve a stávají se skutečně nebezpečné. Některé stromy si lidé
před léty sami v dobré vůli vysadili přímo před okna. Po 20 – 30 letech začnou takové stromy
vadit. Další častá příčina ke kácení (poškození fasády, celodenní stín v oknech).
Náš úřad má zájem na uchování kvalitní zeleně. ÚMO V vyhrál v roce 2004 dotaci 500 000
Kč od Pivovarů Staropramen. Prostředky šly na revitalizaci lesoparku na Dukle – dosadby za
320 000 Kč a vybudování dětských hřišť cca 550 000 Kč. Rozdíl doplatil úřad. Další velké
dosadby chystáme na letošní rok. Úřad jiţ nechal zpracovat projekt na dosadby stromů a keřů
na Dukle. Po dokončení necháme zpracovat ještě projekt na Višňovku. Se záměrem
seznámíme obyvatele, jakmile budou projekty hotové – chceme předejít nespokojenosti.
Během léta proběhne výběrové řízení, aby měla vybraná firma dostatek času na objednání
kvalitního materiálu.
Na uvedené téma by se dalo dlouho psát. Pokud by měl kdokoliv zájem o další informace,
na úřadu mu je rádi poskytneme.

Čištění komunikací v průběhu letošního roku na území městského obvodu
Město Pardubice má zpracován harmonogram čištění městských komunikací, a na jeho
základě uzavřenou smlouvu s a.s. Sluţby města Pardubic, která pak čištění provádí. Městský
obvod se k tomuto harmonogramu začátkem roku vyjadřoval, konkrétně k následujícím
problémům, které ţádal město řešit :
1. metení vozovek a chodníků
- dle rozdělených kompetencí městský obvod provádí kontrolu plnění harmonogramu čištění a
o zjištěných závadách informuje odbor dopravy MmP, který by měl zajistit nápravu, městský
obvod ale nemá k dispozici přesný termín metení jednotlivých ulic (jako je tomu u blokového
čištění), těţko lze tedy provádět alespoň namátkovou kontrolu. Do metení městský obvod
poţadoval zařadit všechny cyklistické stezky na území obvodu (např. stezka od ul. K Dolíčku
směrem na Jesenčany, stezka v ul. Češkově, stezka od ţidovského hřbitova směrem na
Nemošice), v seznamu metených vozovek na území obvodu nejsou stále uvedeny tyto
vozovky: V Ráji, Svobody, Obětí 24. srpna, K Vápence, Praţská, Letecká, Češkova, Na Staré
poště, K Vinici, K Ţidovskému hřbitovu, Máchova; městský obvod poţadoval zařadit alespoň
ul. Svobody, V Ráji, Češkova, K Vinici, K Ţidovskému hřbitovu, bohuţel to ale údajně není
ve finančních moţnostech města.
2. blokové čištění komunikací
- do blokového čištění poţadoval městský obvod zařadit nově rekonstruované komunikace ve
„vnitroblocích“ - jedná se o tyto komunikace: komunikace s parkovištěm od čp. 2170 v ul.
Gorkého s výjezdem na ul. Lexovou - dokončena v prosinci 2005, vnitroblok v ul.
Jilemnického, 2 spojovací komunikace mezi ul. Artura Krause a kpt. Nálepky u čp. 2321 a
2367, spojovací komunikace mezi ul. Gorkého a Wolkerovou u čp. 2068, na Višňovce
souběţná komunikace s ul. S. K. Neumanna v úseku od ul. Svobody po ul. Pichlovu, bohuţel
to téţ není ve finančních moţnostech města.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe ač by městský obvod pro své občany chtěl dělat v této oblasti
pro své občany co moţná nejvíce práce, finance a kompetence jsou na městě. Řešením by
bylo převést kompetence i odpovídající (tzn. stávající) finanční prostředky na městské
obvody, které by si vyhlásily výběrové řízení na čištění všech komunikací v obvodu. Ze
zkušeností z výběrových řízení na práce, které v minulosti téţ zajišťovalo město (údrţba
zeleně) se dá předpokládat, ţe by si obvod tyto práce zajistil kvalitněji i s úsporou finančních
prostředků, které by pak mohl investovat např. do oprav dlouhodobě zanedbaných chodníků.

Zpráva o činnosti finančního výboru ZMO Pardubice V za rok 2005
Dovolte mi, abych Vás tak jako minulá léta informoval o činnosti Finančního výboru ZMO
Pardubice V (FV) za uplynulý rok.
V roce 2005 se FV na svých jednáních sešel celkem desetkrát. V souladu s §119 zákona o
obcích prováděl FV kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městského
obvodu. A jak jste si moţná sami všimli nových dětských hřišť, opravených vnitrobloků či
komunikací, přibylo jich dost. Někomu se můţe zdát, ţe se investuje naopak málo a ţe opravy
třeba u komunikací nepostupují tak rychle, jak by bylo potřeba, ale vězte, ţe z financí, které
máme k dispozici, děláme maximum. Navíc náš obvod disponuje s porovnáním s ostatními
městskými obvody hustou sítí komunikací převáţně městského významu. Tyto komunikace
ale byly městskému obvodu předány městem ve velmi tristním stavu.
Schválený rozpočet městského obvodu pro rok 2005 byl stanoven ve výši 39 666 tis.Kč,
upravený rozpočet činil 46 321,6 tis. Kč. Samozřejmě bychom jistě uvítali jakoukoli moţnost
zvýšení našeho rozpočtu, ale zatím musíme umět hospodařit i s tím, co máme. A nejsou to jen
investice, které je nutno z těchto peněz zaplatit. Jsou tu další nutné činnosti, jako je například
úklid v obvodu, seč trávy, kulturní a sportovní akce, ale také třeba sociální dávky.
Rok 2004 skončil s přebytkem 4 455,5 tis. Kč. Tento přebytek byl v ročním vyrovnání
převeden do rozpočtu loňského roku. Díky tomu bylo moţno začít uvaţovat o větších
investičních akcích jako je například komunikace v Draţkovicích anebo oprava vnitroblokové
komunikace na Višňovce či parkoviště v ulici k Blahobytu. Toto uţ asi víte z úvodníků pana
starosty anebo je jiţ sami vyuţíváte.
Členové finančního výboru jsou si vědomi velké zodpovědnosti při projednávání návrhů
umístění finančních prostředků a snaţí se s těmito prostředky nakládat co nejšetrněji a
vyuţívat je zejména v oblastech nejvíce potřebných. Návrhy FV jsou poté předkládány radě
městského obvodu jako doporučující materiál ke schválení. Při projednávání návrhů se
přihlíţí se i k návrhům místních komisí či k připomínkám jednotlivých občanů. Jak já tak i
ostatní členové FV se pravidelně zúčastňujeme výběrových řízení např. na dodavatele
stavebních prací, sečí trávy ale třeba i softwaru pro výpočetní techniku.
Důleţitým úkolem FV bylo připravit, projednat a navrhnout zastupitelstvu ke schválení
jednotlivé změny rozpočtu tak, aby korespondovaly s reálným čerpáním finančních
prostředků. V loňském roce to byly čtyři změny rozpočtu a FV se s nimi zabýval velmi
důkladně. Pro úplnost přikládám projednávané hlavní body na jednotlivých jednáních
v minulém roce. Zde bych rád poděkoval za výbornou spolupráci při projednávání
úkolů vedoucí ekonomického úseku paní ing. Marcele Kotykové, jako i dalším zaměstnancům
úřadu MO. Příkladná a velmi vstřícná je spolupráce s tajemníkem MO panem Mgr. Jiřím
Šmahou, který se pravidelně zúčastňuje jednání FV.
Dalším významným krokem pro příští období bylo zpracování Rozpočtového výhledu na
roky 2005 aţ 2008. Tento materiál nám bude slouţit jako vodítko pro plánování dalších
investic v příštích letech.
Protoţe chceme mít náš obvod co nejhezčí, myslím si, ţe naše šance pro rychlejší opravy
v městském obvodu (chodníků, komunikací, ale i celých sídlištních celků), je v moţnosti
získání dotací, ať uţ státních nebo přímo z Evropské unie. Za FV bych Vám i sobě, tedy
občanům našeho obvodu, přál pro další roky co nejvíce takovýchto dotací. Ţe to není
nemoţné vidíme na příkladech sousedních měst.
Ing. Jiří Hájek, předseda finančního výboru

JAS 39 v Pardubicích
V Pardubicích budou dislokovány letouny JAS 39 Gripen z důvodu rekonstrukce přistávací
dráhy na základně taktického letectva v Čáslavi. Letouny JAS 39 Gripen by na pardubickém
letišti měly působit od června do konce listopadu 2006.
Přesun zabezpečovací techniky a personálu z Čáslavi do Pardubic bude zahájen počátkem
června 2006. Tento bude zahájen po ukončení „Aviatické pouti“ která má jiţ v Pardubicích
dlouholetou tradici a i letos bude probíhat na letišti ve dnech 3. a 4. června 2006.
Přelet letecké techniky je následně předpokládán, aţ po úplné přípravě pozemního leteckého
personálu na letišti Pardubice.
Pochopitelně se dá očekávat, ţe hluková zátěţ pro okolí letiště se zvýší. Pardubické letiště
bude však z velké části slouţit jenom pro vzlety a přistání letounů JAS 39 Gripen. Cvičení se
budou především provádět ve stávajících lokalitách. To znamená, ţe čáslavští piloti budou i
nadále vyuţívat svých cvičných zón, ve kterých budou rovnoměrně rozkládat a provádět svůj
letecký výcvik, tak aby občané v Pardubicích nebyli příliš zatěţováni nadměrným hlukem.
Hlavní letové dny budou úterý, středa a čtvrtek. Ostatní pracovní dny budou vyuţívány pro
zálety letounů po opravě, nebo v případě cvičení AČR. Starty s letounů JAS 39 Gripen budou
z větší části prováděny bez „forsáţního“, neboli maximálního chodu motoru.“ V letním
období budou poslední výcvikové vzlety plánovány do 23.00 hod. a v zimním období do
22.00 hod.
Výjimku budou tvořit piloti s letouny JAS 39 Gripen, kteří budou zařazeni do integrovaného
systému protivzdušné ochrany NATO-NATINADS. V rámci tohoto systému budou
prováděny cvičné a bojové lety kaţdý den a to včetně sobot a nedělí. Tyto lety jsou prováděny
dle rozkazů nadřízených orgánů z České republiky a NATO.
Pplk. Ing. Ivan Čech, velitel správy letiště Pardubice

Činnost komise pro strategii a rozvoj obvodu RMO Pardubice V za rok 2005
Členové Komise pro strategii rozvoje obvodu V se sešli v roce 2005 celkem osmkrát, mimo
to se aktivně zúčastnili veřejného projednávání studií sídlištních celků Dukla a Višňovka
v zimě a na jaře r.2005.
Základní dokumenty pro ty části obvodu, kde bydlí nejvíce obyvatel, tj. pro sídliště, jsou jiţ
hotovy. Nyní se rozpracovávají do konkrétní podoby.
Jistě by kaţdý z občanů obvodu uvítal, kdybychom se mohli celým Pardubicím pochlubit
přívětivějším centrálním náměstím, kde by bylo
pod širým nebem místo pro konání malých, neobtěţujících kulturních akcí,
dostatek zeleně,
vodní prvky,
i místo pro parkování .
Právě takový projekt pro Dukelské náměstí se teď v komisi projednává. Těšíme se, ţe ve
vhodné fázi bude představen a projednán veřejně.
Stejnou pozornost chceme věnovat i dalším, méně zahuštěným částí obvodu .Proto se
budou v dalším období vypracovávat studie rozvoje i pro ně.
Investičních projektů zaměřených na zlepšování kvality ţivota v obvodu V je zpracováno
hodně, v jejich realizaci však kromě nedostatku finančních prostředků často brání i
skutečnost, která je jinak sama o sobě velmi potěšitelná, ţe v některých částech obvodu se
budou postupně rekonstruovat sítě, především kanalizace.
Je samozřejmé, ţe rekonstrukce sítí a rekonstrukce vozovek, chodníků, parkovišť i zeleně
se musí časově propojit.
Jedním z typických příkladů je např. velmi zanedbaný vnitroblok mezi ulicemi
Jilemnického a Gorkého.
Naše komise se však nezabývá pouze dlouhodobými záleţitostmi obvodu – v letošním
roce jsme velmi kritizovali špatnou a k občanům, kteří jsou vyššího věku, téměř nepřátelskou
údrţbu silnic i chodníků v zimním období. Poţádali jsme pana starostu, aby se starosty
ostatních obvodů usiloval o to, aby byly prostředky na čištění komunikací převedeny z města
do rozpočtu obvodu. Jsem přesvědčena, ţe obvod by se dokázal se zimní kalamitou vypořádat
lépe neţ město.
Ráda bych poděkovala za dobrou práci členům jak odborných, tak i místních komisí.Bez
jejich podnětů a připomínek by se naší komisi nepracovalo tak dobře jako dosud.
Předsedkyně Komise pro strategii a rozvoj obvodu RMO Pardubice V
Ing. Hana Demlová

Výroční zpráva o činnosti Místní komise Višňovka RMO Pardubice V za rok
2005
V roce 2005 proběhlo celkem 10 jednání MK Višňovka. Nepřítomnost některých členů
komise na jednáních byla zapříčiněna nemocí a pracovním zaneprázdněním. Účast na
jednáních lze proto hodnotit kladně. V průběhu sledovaného období došlo jen 2 x k neúčasti
člena komise bez omluvy.
Komise se na svých jednáních zabývala problematikou Višňovky. Hlavní důraz byl kladen na
kontrolu čistoty a pořádku v rajonu Višňovka, kontrole stavu vozovek a ţivotního prostředí.
Z námětů komise, které byly postupovány k posouzení radě městského obvodu, bylo
realizováno vybudování parkovacích míst v ul. K Blahobytu. Předáno do uţívání bylo dne
16.12.2005.
Jednání komise se v průběhu roku 2005 zúčastnili:
1 x starosta MO V pan Jaroslav Kňava
1 x člen rady MO V pan Ladislav Doleţal
1 x člen zastupitelstva MO V Ing. Jiří Hájek
Termíny jednání v roce 2006 jsou naplánovány na kaţdé třetí úterý v měsíci od 16.00 hod. na
dny: 17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6., v červenci a srpnu nebudou jednání probíhat a
budou pokračovat 19.9., 17.10., 21.11. a 19.12.

Zapsal: Jindřich Muška – tajemník komise

Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMO Pardubice V
Kontrolní výbor ( dále jen KV ) zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, který byl ze
zákona o obcích zvolen zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V na prvním zasedání
po komunálních volbách konaných v roce 2002, pracoval i v loňském roce ve stejném sloţení,
předseda PaedDr. Miloslav Valenta (NEZ), členové Josef Novotný ( KSČM) a Jiří Kalousek
(ČSSD).
Rok 2005 byl rokem ještě bliţší a konstruktivnější práce KV, neţ v letech předcházejících.
V tomto roce se v činnosti KV pozitivně odrazily získané zkušenosti z práce KV z let
předcházejících, a to zejména v úzké a zároveň i plodné spolupráci s tajemníkem úřadu
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. Samotni členové KV po celý rok
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 v roce 2005 scházel pravidelně na svých schůzích, a to kaţdý měsíc a zároveň i dle
potřeby zastupitelstva. Z kaţdého jednání byl pořízen zápis, který je uloţen u tajemníka
úřadu. KV vţdy stanovil plán své práce, který byl předmětem jednání zastupitelstva, jeţ plán
práce KV odsouhlasilo a mělo tak k dispozici. Na jednotlivých zasedáních KV plnil své,
zákonem stanovené povinnosti, a to především kontrolu plnění usnesení, které zastupitelstvo
na svých jednáních přijalo. Pokud byly úkoly stanovené zastupitelstvem splněny, KV navrhl
tyto úkoly vyřadit z kontroly, u úkolů dlouhodobých jsou ponechány v evidenci. 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 při vyřizováni
stíţnosti 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. I 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 rady.
Typickým příkladem je spolupráce KV s komisí pro strategii a rozvoj obvodu. 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 se v listopadu uzavírá první etapa nově vzniklého zastupitelstva a
zároveň i KV, mohou členové KV ubezpečit občany městského obvodu Pardubice V, ţe
budou pracovat stejně pečlivě, svědomitě a zodpovědně, jako v loňském roce a v letech
předcházejících.
PaedDr.Miloslav Valenta, předseda KV ZMO Pardubice V

Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu PČR OO Pardubice 4
Sluţební obvod je sloţen z části městské zástavby a to sídliště Dukla a dále je ve sluţebním
obvodu zahrnuto 16 okrajových obcí.
V roce 2005 došlo v teritoriu sluţebního obvodu ke spáchání 359 trestných činů z tohoto se
podařilo objasnit 153 trestných činů. Z větší části se dařilo objasňovat trestné činy krádeţe
vloupání i krádeţe prosté. Ve sluţebním obvodu dále došlo ke spáchání 479 přestupků nejvíce
se na tomto mnoţství podílejí přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
a dále přestupky při narušení občanského souţití. V tomto roce byl opětovně zaznamenán
nárůst přestupků v oblasti občanského souţití.
Obvodní oddělení se, jako kaţdý rok, zabývá bezpečností a zajištěním konce školního roku.
V měsíci srpnu proběhl třetí ročník TECHNO PARTY – Summer Of Love. Tato akce
proběhla v areálu závodiště Velké pardubické a zúčastnilo se jí cca 15.000 návštěvníků. Při
této akci byla učiněna 4 oznámení o rušení nočního klidu. Dále proběhly, jako kaţdoročně, v
obci Svítkov plochodráţní závody Zlaté přilby. Zde se opět podařilo za spolupráce s městskou
policií zajistit hladký a bezproblémový průběh závodů. V tomto roce proběhl další ročník
dostihových závodů na dostihovém závodišti Velké pardubické. Těchto dostihů se vzhledem k
pěknému počasí zúčastnilo cca 42.000 návštěvníků. Vzhledem k významu tuto akci řídilo OŘ
PČR Pardubice s ostatními útvary PČR. Ze strany demonstrantů nedošlo k narušení veřejného
pořádku. Akce končila bez sebemenšího konfliktu a návštěvníci se po skončení v klidu
rozešli.
Za pomoci stráţníků městské policie se daří udrţovat veřejný pořádek na dobré úrovni. Jak
v minulém, tak i v letošním roce je stěţejní úkol eliminace nápadu trestné činnosti v
případech krádeţí vloupání a krádeţí prostých. Z velké části se jedná hlavně o krádeţe
odloţených věcí v městské části sídliště Dukla. Problém spočívá v tom, ţe obyvatelé řádně
nezajišťují svůj majetek a jsou nevšímaví. Z tohoto důvodu také dochází k případům vloupání
do odstavených osobních vozidel. Na tuto situaci bylo reagováno a došlo k mnoha
bezpečnostním akcím v noční době.
Mezi hlavní úkoly nadále patří zlepšení spolupráce s obecními úřady a zabránění
případného nárůstu trestné činnosti v teritoriu Obvodního oddělení PČR Pardubice 4.
kpt. Nepovím Miroslav, vedoucí OO PČR Pardubice 4

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005
Za rok 2005 nebyla ÚMO Pardubice V registrována ţádná oficiální písemná ţádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Proti městu Pardubice – MO Pardubice V nebylo vedeno ţádné řízení pro nedodrţování
tohoto zákona.
Je třeba doplnit, ţe občané se obracejí na úřad a zaměstnance zcela neformálně, aniţ by se
výslovně odvolávali na zákon č. 106/1999 Sb., na druhé straně zaměstnanci tyto informace i
nadále bez dalšího poskytují, aniţ by o poskytnutých informacích dávali tajemníkovi úřadu
stanovený záznam, takţe patrně značná část poskytnutých informací není evidována. To, ţe
není ţádná evidovaná ţádost o poskytnutí informace tedy neznamená, ţe ubývá i ţádostí o ně.
Děje se tak ale víceméně neformálně.

O čem jednaly orgány městského obvodu
Od posledního vydaného čísla „Pětky“ se zastupitelstvo městského obvodu Pardubice
V sešlo na svém 15. jednání dne 15. prosince v salonku KD Dukla, na programu jednání bylo
schválení plánu práce kontrolního výboru a jeho zpráva o plnění přijatých usnesení.
Dále se zastupitelstvo zabývalo ekonomickou agendou obvodu - projednalo a
schválilo rozbor hospodaření k 30.11.2005 a v této souvislosti i čtvrtou změnu rozpočtu 2005,
schválilo rozpočet městského obvodu na rok 2006 (je uveden na jiném místě „Pětky“) a
rozpočtový výhled na roky 2005 aţ 2008.
V diskusi se zabývalo zjištěním pana starosty, ţe město chce propojit ulici Lexovu
s komunikací I/37, usnesením vyjádřilo nesouhlas s takto navrţenou variantou.
Další jednání zastupitelstva se konalo 9.3.2006, zastupitelé se zabývali plněním Programu
rozvoje městského obvodu Pardubice V, rozborem hospodaření MO Pardubice V k 31. 12.
2005, první změnou rozpočtu MO Pardubice V na r. 2006 a stanovením měsíčních odměn
členům zastupitelstva dle nové právní úpravy. V diskusi se zabývali nabídkou firmy Agrostav
spolupodílet se na opravě chodníku v ulici B.Němcové.
Rada městského obvodu se sešla na svém mimořádném jednání dne 15.12.2005 (před
jednáním zastupitelstva), vyjádřila se k návrhu rozboru hospodaření městského obvodu, čtvrté
změny rozpočtu a návrhu rozpočtu na rok 2006 vč. rozpočtového výhledu na roky 2005 –
2008, téţ schválila poskytnutí dotací sportovním, školským a kulturním zařízením. Vyjádřila
se i k záměrům předloţených projektových dokumentací – např. kabelového vedení nízkého
napětí – ulice V Ráji, Milheimova, Roţkova v Pardubicích a k výstavbě RD v Draţkovicích.
Doporučila zastupitelstvu schválit zprávy týkající se ekonomické agendy obvodu. Vyjádřila
téţ souhlas s umístěním ZŠ Waldorfská v objektu budovy na ulici Gorkého za určitých
podmínek.
Na dalším jednání dne 5.1.2006 se rada městského obvodu mimo jiné zabývala pronájmy
nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města na území městského obvodu, rozhodla o
vítězi výběrového řízení ve veřejné zakázce na seč trávníků na území obvodu, zkontrolovala
plnění svých usnesení za předchozí čtvrtletí.
Na jednání dne 26.1.2006 se rada zabývala návrhy na umístění reklamních zařízení na území
obvodu, projektových dokumentací k výstavbám na území obvodu, např. osvětlení přechodů
pro chodce na křiţovatce Lexova - Sokolovská, zabývala se pronájmy pozemků v majetku
města na území městského obvodu a souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky.
Při jednání dne 16.2.2006 rada městského obvodu vyjádřila své stanovisko k pronájmům
nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města na území obvodu, schválila poskytnutí
dotací, odsouhlasila předloţené návrhy projektových dokumentací na stavby, které se týkají
území obvodu, schválila plnění programu rozvoje městského obvodu
Na mimořádném jednání dne 9.3.2006 rada jako při kaţdém jednání vyjádřila své stanovisko
k pronájmům nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města na území obvodu, dále
mimo jiné rozhodla o výsledcích výběrových řízení na akce „Projekt humanizace a
revitalizace náměstí Dukelských hrdinů“, „Realizační dokumentace stavby a dokumentace pro
podání ţádosti pro územní rozhodnutí na opravu chodníku v ulici V Ráji a K Barvírně
v Pardubicích“ a „Kácení dřevin ve veřejné zeleni městského obvodu Pardubice V“, schválila
poskytnutí dotací, zabývala se téţ ekonomickými záleţitostmi obvodu – rozborem
hospodaření a návrhem první změny rozpočtu na rok 2006.

Na jednání dne 30.3.2006 rada opět projednala došlé návrhy k pronájmům nebytových prostor
a pozemků ve vlastnictví města na území obvodu, rozhodla o poskytnutí dotací školským,
kulturním a sportovním organizacím, vyjádřila se k návrhu změn územního plánu města,
rozhodla o výsledcích výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace U Kapličky
v Draţkovicích“ a „Průklest a dosadby dřevin ve veřejné zeleni městského obvodu Pardubice
V“, vyjádřila se k návrhu na prodlouţení smlouvy na umístění reklamního zařízení na území
obvodu, schválila výroční zprávu o poskytování informací za rok 2005 (je na jiném místě
„Pětky“), schválila téţ „Základní postupy MO Pardubice V v případě řešení krizové situace –
evakuace obyvatelstva“, povolila hudební produkci po 22.00 hod. - country večery
v Restauraci a penzionu Pod Vinicí, zabývala se předloţenými projektovými dokumentacemi
na stavby na území obvodu, např. liniové telekomunikační stavby v Milheimově ul., opravy
veřejného osvětlení v ulicích J. Palacha, Pichlova a Staňkova, úprav basketbalové haly v ulici
V Ráji, stavby rodinného domku v Draţkovicích.
Všechna usnesení zastupitelstva a rady jsou umístěna na WWW stránkách úřadu (městopardubice, správa města, městské obvody, městský obvod V, zápisy ze zasedání).

Paramo, a.s. - rafinerie v sousedství sídliště Dukla
V době výstavby rafinérie v Pardubicích nikdo netušil, ţe za sto let bude PARAMO leţet
prakticky uvnitř městské zástavby. Toto těsné sousedství dvou nesourodých subjektů
samozřejmě přináší určité problémy. Nejvíce diskutované jsou projevy občasného obtěţování
obyvatel sídliště zápachem.
Standardní podmínky výrobních technologií jsou nastaveny tak, aby jejich provoz probíhal
bez negativních vlivů na ţivotní prostředí. Sirovodík, který vzniká jako vedlejší produkt při
odsiřování motorové nafty, není skladován, ale je kontinuálně zpracován na kapalnou síru.
Provoz odsiřování motorové nafty je jednou za dvanáct měsíců odstaven pro provedení
plánované údrţby. Před otevřením se potrubí, aparáty a uzavřené nádoby čistí od případných
úsad a zbytku provozních médií pomocí vodní páry. Směs par je odváděna do spalovací pece,
kde je bezpečně spálena. Délka čištění je nastavena s dostatečnou rezervou tak, aby v zařízení
nezůstaly zbytky nebezpečných látek. Ve výjimečném případě, můţe zůstat zachycen v
nízkých bodech potrubí (kolena) sirovodík nebo amoniak rozpuštěný ve vodě. V případě
vyplavení zbytků této směsi do volné atmosféry dojde k uvolnění rozpuštěných plynů do
ovzduší, které se projeví nepříjemným aţ obtěţujícím zápachem.
Bohuţel k této neţádoucí situaci došlo 6. března 2006. Při úniku nebyly překročeny
nebezpečné koncentrace ve smyslu ohroţení obyvatel. Sirovodík patří mezi skupinu plynů,
které při velmi nízkých koncentracích (čichový práh: 0,3 ppm), obtěţují nepříjemným
zápachem. Za tento stav se PARAMO, a.s. všem obyvatelům sídliště Dukla omlouvá a do
budoucnosti věří v minimalizaci těchto negativních vlivů.
V případech, kdy lze očekávat obtěţování obyvatelstva zápachem PARAMO, a.s.
operativně informuje starosty městských obvodu pomocí „sms“.
Na závěr bychom Vám chtěli sdělit, ţe pokud by došlo k havárii, je vţdy informován HZS
kraje, který v rámci integrovaného záchranného systému zajišťuje varování, popř. i evakuaci
obyvatel ohroţené oblasti.
Ing.Eva Laštovičková, Vedoucí odboru ţivotního prostředí PARAMO,a.s.

Zpráva místní komise Dukla RMO Pardubice V za rok 2005
Místní komise Dukla má za sebou tříleté období v podmínkách fungování samostatného
městského obvodu Pardubice V. Místní komise, která byla zřízena Radou městského obvodu
Pardubice V, je především zaměřena na plnění úkolů, dané jejím zřizovatelem. Jejím úkolem
je:
- maximálně informovat radu městského obvodu o problémech a nedostatcích v pověřeném
regionu,
- zjišťovat poţadavky občanů a prostřednictvím zápisů z jednání pomáhat radě městského
obvodu v její práci.
V roce 2005 se místní komise scházela na jednání kaţdé druhé úterý v měsíci, celkem 10x
za rok. Kromě letních prázdnin je práce místní komise mezi lidmi téměř kaţdodenní.
Jednotliví členové mají rozdělen region na své úseky a jsou stále v kontaktu s lidmi. Účast
členů místní komise na schůzích je více neţ 90 %. Všichni se aktivně zapojují do práce a své
úkoly plní beze zbytku. Místní komise Dukla spolupracuje také s ostatními komisemi.
Komise projednala a iniciativně připomínkovala zprávu komise pro regionální rozvoj.
Připojila se také do akce Agora. Je celá řada poţadavků, které občané prostřednictvím komise
chtějí řešit. Jedním z takových velkých problémů, který se jiţ podařilo splnit, je poţadavek
většiny starších a nemocných obyvatel Dukly zajistit přímý spoj MHD do krajské nemocnice.
Místní komise tento poţadavek několikrát projednala a pořídila zápis. Pomohla starostovi MO
Pardubice V panu Kňavovi formou veřejné ankety, aby v Dopravním podniku města
Pardubic, a.s. jednal o poţadavku občanů. Poţadavek podpořil i pan starosta. Jsme rádi, ţe se
podařilo zajistit přímou linku, lidem z Dukly to přineslo velké ulehčení.
Dále je stálou náplní práce místní komise starost o čistotu komunikací a chodníků.
Velkým problémem, který místní komise řeší na kaţdé své schůzi, je svoz komunálního
odpadu a tříděného odpadu. Zejména místa kontejnerového stání jsou mnohdy neuklizená.
Daří se zejména odstraňovat menší nedostatky jako kupy roští nebo spadaných větví.
Nemalou zásluhu na tom mají ing. Hrubant, pí Jeníková a p. Muška z úřadu MO Pardubice V,
kteří v nejkratší době zjednají nápravu. Konkrétně se jedná o akce areál lesoparku a nadjezd u
Parama.
Místní komise si je vědoma významu ţivotního prostředí na Dukle, proto povaţuje starost
o stávající stromy a ostatní zeleň za prioritu; např. upozorňuje na průřez větví atd. Členové
komise jednají s ing. Hrubantem o jednotlivých záleţitostech.
V roce 2005 byly na podnět místní komise instalovány lavičky v místech, kam zejména
starší občané rádi chodí.
Podařilo se za tři roky udělat pěkný kus práce, hlavně v opravě vozovek a chodníků. Ulice
Češkova (zatím jen část), Bacháčkova, Roţkova aj. jsou vzorem pro další, které budou jistě
následovat. Místní komise ale nemůţe být spokojena se stavem náměstí Dukelských hrdinů,
s chodníkem na jiţní straně ul. Gorkého. Také vnitrobloky jsou ještě v dezolátním stavu. Je to
především otázka peněz a proto místní komise doufá, ţe v příštích letech bude město štědřejší.
V zimním období je stále problém s odklízením sněhu a náledí. Zde je ještě dost co
napravovat. Také sami občané by mohli před svými domy pomoci a ne jenom čekat na to, aţ
dorazí technika z města.
Místní komise s uspokojením konstatovala umístění orientačních plánků na zastávkách
MHD. Je to veliká pomoc občanům z jiných částí města a návštěvníkům odjinud.
Členové místní komise Dukla jsou přesvědčeni, ţe úkoly, které vyplývají z jejího zřízení,
v roce 2005 beze zbytku splnili. Místní komise i v příštím roce bude s plným nasazením
pracovat tak, aby občané Dukly byli spokojeni.

Jiří Kalousek, předseda komise

Rozpočet MO Pardubice V na rok 2006

Příjmy

Schválený
Aktuální
rozpočet
rozpočet
na r. 2005 na r. 2005

Návrh rozpočtu
na r. 2006 v tis.
Kč

příjmy daňové

25 056,0

25 772,5

26 800,0

DPH - podíl na sdílených daních
DPH - podíl na státní správě
DPH - podíl na ţiv.prostředí
DPH . podíl na dopravě
DPH - transfer na První pouť pro
všechny (kulturní komise města)
DPH - trasfer na projektovou
dokumentaci
DPH - transfer na projektovou
dokumentaci na rekonstrukci
komunikací
DPH - transfer z rozpočtu MO do
rozp. města(odvod TKO)
správní poplatky
SP místní šetření - stavební úřad
SP stavební povolení
SP za povolení výherních hracích
automatů
SP správní poplatky doprava

13 313,0
7 870,0
7 799,0
4 484,0

13 883,0
7 870,0
7 799,0
4 484,0

13 987,0
8 012,0
8 063,0
4 635,0

0,0

20,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

300,0

0,0

-6 840,0

-6 840,0

-6 723,0

891,0
0,0
100,0

1 409,5
1,5
73,0

1 341,0
1,0
58,0

600,0

1 000,0

1 000,0

50,0

56,0

40,0

6,0
120,0
15,0
9 902,0
400,0
470,0

8,0
244,0
27,0
9 496,0
447,0
291,0

7,0
210,0
25,0
10 542,0
450,0
300,0

0,0

0,0

1 000,0

15,0

18,0

15,0

1 500,0

1 390,0

1 390,0

7 517,0

7 350,0

7 387,0

950,0

984,0

930,0

950,0

984,0

930,0

110,0
0,0

793,5
1,0

557,0
0,0

SP tombola
SP ověření podpisu
SP rybářské lístky
místní poplatky
MP ze psů
MP za uţívání veřejného prostranství
MP za uţívání veř. prostranství - firma
Prima, bytový dům - Devotyho, Palacha
MP ze vstupného
MP za provoz výherních hracích
automatů
MP za svoz a likvidaci komunálního
odpadu
daně a poplatky z vybraných činností
a služeb
výtěţek VHP
příjmy nedaňové
příjmy z vlastní činnosti

přijaté sankční platby, pokuty
příjmy přijaté z úroků na
bankov.účtech
Příjmy
příjmy z prodeje nekap.majetku
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků
přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
přijaté pojistné náhrady

80,0

73,0

80,0

20,0

57,0

55,0

Schválený Aktuální
Návrh rozpočtu
rozpočet rozpočet na
na r. 2006 v tis. Kč
na r. 2005
r. 2005
0,0
10,0

0,0
25,0

0,0
22,0

0,0

4,0

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

15,0

0,0

dar na akci "Reprezentant školy"
nadační příspěvek na opravu ul.
Nemošická
náhrada dle zák. o ochraně přírody a
krajiny
předpokládaná dotace na parlamentní
volby
předpokládaná dotace na komunální
volby

0,0

13,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

kapitálové příjmy
přijaté dary na investice

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

přijaté dotace

14 500,0

15 467,1

15 439,7

dotace na sociální dávky
dotace na monitorovací stanici
(Pardubický kraj)
dotace z ÚP

14 500,0

14 900,0

15 430,0

0,0

50,0

0,0

0,0

517,1

9,7

PŘÍJMY CELKEM

39 666,0

42 043,1

42 796,7

dary na "První pouť pro všechny"

Financování
financování celkem
financování - příděl do sociálního fondu
financování - změna stavu bankovních
účtů (bez fin. vypoř. s městem)
financování - fin. vypořádání s městem
za rok 2004

Schválený
rozpočet
na r. 2005

Aktuální
rozpočet
2005

Návrh rozpočtu
na r. 2006 v tis.
Kč

-365,0
-365,0

4 278,5
-365,0

2 435,0
-365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

188,0

0,0

financování - zapojení přebytku roku
2004
financování - zapojení nevyčerpaných
prostředků z r. 2005
ZDROJE CELKEM

Výdaje

0,0

4 455,5

0,0

0,0

0,0

2 800,0

39 301,0

46 321,6

45 231,7

Schválený
rozpočet
na r. 2005

Aktuální
rozpočet r.
2005

Návrh rozpočtu
na r. 2006 v tis.
Kč

13 sociální věci

14 500,0

14 900,0

15 430,0

sociální dávky

14 500,0

14 900,0

15 430,0

14 vnitřní správa

9 892,0

9 935,6

10 823,7

platy zaměstnanců

4 500,0

4 479,4

4 847,2

odměny členové zastupitelstva

1 050,0

1 095,0

1 150,0

100,0

52,0

50,0

1 850,0

1 871,7

1 996,5

2 032,0

2 077,8

1 991,0

100,0

0,0

70,0

30,0

38,0

32,0

100,0

100,0

100,0

100,0

212,0

180,0

30,0

9,0

7,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

15 životní prostředí

8 014,0

8 448,0

8 063,0

péče o zeleň

2 554,0

3 024,0

3 539,0

500,0

500,0

460,0

1 860,0

1 720,0

2 010,0

170,0

150,0

187,0

380,0

380,0

0,0

0,0

300,0

0,0

Dohody
sociální a zdravotní pojištění, ostatní
pojištění zaměst. a zastup. (vč.dohod)
provoz ÚMO V
dlouhod. hmot. majetek (nad 40tis. Kč)
Pohoštění
odměny a dary za práci v komisích a
výborech
výpočetní technika (provoz a
investice)
věcné dary
sankce hrazené jiným rozpočtům
převod pokut ze ţivností v rámci
fin.vypořádání
parlamentní volby

komunální volby

monitorovací stanice
Odpady
investice (mobiliář- převádí se na
MmP)
investice - dětské hřiště v Arboretu
dětské hřiště Draţkovice

studie rozvoje MO Pardubice V
SDÚ -platy zaměstnanců
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní
povinné pojistné
SDÚ – provoz

1 200,0

620,0

0,0

830,0

1 122,0

1 190,0

295,0

407,0

452,0

225,0

225,0

225,0

Schválený
rozpočet
na r. 2005

Výdaje
27 doprava
opravy a údrţba komunikací (vč. dopr.
znač.)
opravy a rekonstrukce komunikací –
PD
rekonstrukce vnitrobloku za OK
centrem
oprava ul. K Vinici

Aktuální
rozpočet r.
2005

Návrh rozpočtu
na r. 2006 v tis.
Kč

4 484,0

12 347,0

7 435,0

4 300,0

2 933,0

2 427,0

179,0

883,0

703,0

0,0

500,0

0,0

0,0

50,0

0,0

oprava ul. S.K.Neumanna

0,0

20,0

0,0

oprava vnitrobloku K Blahobytu

0,0

50,0

0,0

rekonstrukce ul. K Blahobytu
oprava komunikace Draţkovice
oprava Nemošická
oprava vnitroblok S.K.Neumanna
(Pichlova-Svobody)
odtah vraků

0,0
0,0
0,0

2 000,0
1 774,0
800,0

0,0
3 400,0
0,0

0,0

3 250,0

800,0

5,0

5,0

5,0

investice

0,0

82,0

100,0

100,0

293,0

100,0

100,0

183,5

50,0

Pouť městského obvodu

0,0

96,5

50,0

dotace na akci "Reprezentant školy"

0,0

13,0

0,0

150,0
100,0
50,0

152,0
100,0
52,0

150,0
100,0
50,0

2 161,0
40,0

246,0
0,0

3 230,0
40,0

33 školství, mládež, tělovýchova
kultura
příspěvky na činnost a dary

34 kultura
Knihovna
ţivotní jubilea občanů – dárky
98 rezervy
rezerva rady MO

a

rezerva starosty
rezerva místostarosty
rezerva rozpočtu

40,0
20,0
2 061,0

4,0
1,0
241,0

40,0
20,0
3 130,0

VÝDAJE CELKEM

39 301,0

46 321,6

45 231,7

Co dodat k zimní údržbě komunikací
V letošním zimním období jsme se potýkali několikrát s nadměrnou sněhovou „přízní“.
Úřad městského obvodu Pardubice V – starosta, tajemník úřadu, odbor dopravy a ţivotního
prostředí řeší v souvislosti se sněhovou nadílkou a zejména úklidem chodníků soustavné
oprávněné stíţnosti občanů. Jelikoţ se v těchto stíţnostech řeší stále stejné problémy, dovoluji
si touto cestou vysvětlit občanům obvodu celou problematiku úklidu chodníků.
Problematiku úklidu chodníků v zimním období upravuje především zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, a to v § 27 odst. 4 a nepřímo i vyhláška Ministerstva dopravy a
spojů č. 104/1997 Sb., kterou se některá ustanovení tohoto zákona provádějí. Výše uvedený
zákon stanoví : „Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s
místní komunikací, odpovídá za škody, jejichţ příčinou byla závada ve schůdnosti na
přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáţe, ţe
nebylo v mezích jeho moţností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními
situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.“
Nařízení města o provádění zimní údrţby místních komunikací (č. 10/2003) pak podmínky
upřesňuje takto:
Místní komunikace IV.tř. – nemotoristické (dále jen chodníky), se rozdělují na komunikace,
u nichţ závady ve schůdnosti vzniklých náledím nebo sněhem odstraňují vlastníci
nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací,
v ostatních případech vlastníci místních komunikací nebo jimi pověřená právnická nebo
fyzická osoba k výkonu vlastnických práv. Tyto komunikace jsou zařazeny do plánu zimní
údrţby, u ostatních chodníků se závady ve schůdnosti vzniklé náledím nebo sněhem
neodstraňují. Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo
sněhem je dána minimální šířkou pásu pro chodce 2,00 m. V případě, kdy je chodník uţší neţ
2 m, je třeba odstraňovat závady ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem v
celé jejich šíři. Shrabaný sníh, pokud není odváţen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku
podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, zastávek MHD,
příp. ČSAD, a to v celé jejich šíři a délce. Schůdnost chodníků a přechodů pro chodce se
zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem
zdrsňovacími inertními materiály (písek, drť zrnitosti 0,5 - 8 mm neobsahující toxické nebo
jinak škodlivé látky a hlinité částice), ale pouze na vrstvu sněhu do výšky 3cm. Posyp
chemickými materiály se v souladu s vyhláškou zakazuje. Při strojním čištění nesmí zbývající
výška sněhu překročit 3 cm. Schůdnost místních komunikací je třeba zajistit v době od 7. 00
hod. do 22.00 hodin. V průběhu zimního období, pokud zůstanou komunikace bez sněhové
pokrývky a náledí, a po jeho skončení, je nutné rovněţ zajistit očištění všech místních
komunikací a průjezdních úseků silnic odstraněním zdrsňujícího inertního materiálu. Co se
týče sankcí, je ve vztahu k právnickým osobám v tomto nařízení odkaz na § 42 zákona č.
13/1997 Sb., který umoţňuje silničnímu správnímu orgánu uloţit pokutu aţ do výše 200 tis.
Kč, u fyzických osob by šlo o přestupek podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., s moţností uloţit
pokutu do výše 30 tis. Kč.
Co se týká úklidu chodníků u nemovitostí v majetku města a z ostatních chodníků, zde platí
výše zmíněný plán zimní údrţby a smluvní vztah, který je uzavřený mezi městem a a.s.
Sluţby města Pardubic. Podle důleţitosti jsou nemotoristické komunikace – chodníky a
cyklistické stezky rozděleny na 1., 2. a 3. pořadí. Na území MO Pardubice V z tohoto vztahu
vyplývají následující povinnosti úklidu :
1. pořadí - na těchto komunikacích musí být v době od 5.00 hod. do 22.00 hod. trvale
zdrsněno náledí posypem inertním materiálem a výška sněhu nesmí překročit 3 cm
- ul. Lexova - obě strany v úseku Teplého - kpt. Nálepky
- ul. Čs. armády - pravá strana v úseku Teplého - kpt. Nálepky

- ul. Teplého - pravá strana v úseku Roţkova - Dopravní podnik města Pardubic a. s.
- levá strana v úseku V Ráji - nadjezd Paramo
- nadjezd Paramo - cyklistická stezka
- ul. Josefa Ressla - pravá strana v úseku nám. Dukelských hrdinů - lesopark
- ul. Gorkého - obě strany v úseku Roţkova - nám. Dukelských hrdinů
- ul. Jilemnického - obě strany v celé délce
- ul. Staňkova - pravá strana v úseku Roţkova - Čs. armády
- Zborovské nám. - strana u parku včetně spojovacího chodníku přes park
- prostranství proti parku u zastávky
2. pořadí - schůdnost se zajišťuje stejným způsobem jako u komunikací 1. pořadí, ale aţ po
provedení posypu komunikací 1. pořadí
- stezka od ul. Chrudimské do Draţkovic
- ul. Demokratické mládeţe - levá strana v úseku K Barvírně - Čs. armády
- ul. S. K. Neumanna - cyklistická stezka v úseku Anenský podjezd - Pod Břízkami
- cyklistická stezka v úseku Anenský podjezd - Svobody
- Benešovo nám. - levá strana v úseku K Višňovce - K Blahobytu (před školou)
- ul. K Blahobytu - levá strana v úseku S. K. Neumanna - Rokycanova
- ul. K Višňovce - pravá strana v úseku S. K. Neumanna - Rokycanova
- ul. Pichlova - pravá strana v úseku S. K. Neumanna - Ţelezničního pluku
- ul. Na Spravedlnosti - cyklistická stezka v úseku S. K. Neumanna - Jana Palacha
- ul. Milheimova - cyklistická stezka v úseku Jana Palacha - K Vápence
- cyklistická stezka v úseku Jana Palacha - Roţkova
- ul. Jana Palacha - cyklistická stezka (obě strany) v úseku podjezd - ul. Milheimova a
Na Spravedlnosti
Ve 3. pořadí nejsou na území našeho obvodu zařazeny ţádné nemotoristické komunikace.
Městský obvod poţadoval na Magistrátu města Pardubic zařazení dalších chodníků do plánu
zimní údrţby. Bylo nám sděleno, ţe zimní údrţba chodníků je prováděna v rozsahu
technických moţností a na základě přidělených finančních prostředků, proto nebyly další
komunikace do plánu zařazeny. Posyp chodníků je určen jejich významností, tzn. příchod
k veřejným budovám, do škol apod., a to převáţně pouze jedna strana chodníku.
Městský obvod v době „sněhové nadílky“ několikrát písemně vyzýval město, aby v rámci
uzavřeného smluvního vztahu mezi městem a a.s. Sluţby města Pardubic zajistilo plnění této
smlouvy. O tom, jak bylo území obvodu na základě této smlouvy uklizeno, si jistě udělal
kaţdý obrázek sám.
Úřad městského obvodu v rámci svých moţností pracovníky městského obvodu alespoň
zajistil odklizení a prometení sněhu z přechodů pro chodce, zastávek MHD, byť za tuto práci
dostal zaplaceno někdo jiný.
Řešením by opět bylo, kdyby kompetence včetně finančního zajištění přešly na městské
obvody, které by jistě zimní údrţbu komunikací zvládly s mnohem lepšími výsledky.
Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V

