
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 20. února 2012 
č. j.  MmP  8 598/2012 
 
 
 
 
Vážený pane xxxxxx,  
 
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši žádost o informaci podanou v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb. týkající se projektu Revitalizace parku Na Špici.  
 

1. Do kdy mohou občané podávat připomínky, jak dlouhá bude odborná diskuse 
 
Připomínky k připravovanému projektu revitalizace Parku Na Špici mohou všichni občané 
podávat do předpokládaného termínu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, tedy do 15. 
února. Všechny připomínky můžete zasílat na adresu náměstka primátora Františka Brendla, který 
má revitalizace parku na starost frantisek.brendl@mmp.cz. Na všechny dotazy bude tazateli 
odpovězeno a otázky s odpověďmi budou zveřejněné na mikro webu projektu 
parknaspici.pardubice.eu. Po 15. únoru budou relevantní připomínky zapracovány do projektu a 
celý bude podán k územnímu řízení a zároveň zveřejněn na výše uvedeném mikro webu. Stavební 
úřad následně veřejnou vyhláškou zahájí územní řízení. Ve vyhlášce bude uvedeno datum 
veřejného projednání i termíny, do kdy bude možné v rámci územního řízení podávat 
připomínky, respektive námitky (ty mohou podávat pouze účastníci řízení stanovení ve stavebním 
zákoně). 
 
Odborná diskuse nad každým projektem probíhá od zadání projektu až po dokončení realizace. 
 

2. Kolik stromů má být přibližně pokáceno a kolik vysazeno 
 
V parku byl proveden dendrologický průzkum. Výsledkem je rozdělení stromů s obvodem kmene 
nad 80 cm (v 1,3m výšky) do následujících kategorií.  
 
Dřeviny neperspektivní - kritický stav                                 114 ks 
Dřeviny neperspektivní                                                   45 ks 
Dřeviny se zkrácenou perspektivou                                 85 ks 
Dřeviny navržené k odstranění z pěstebních důvodů          19 ks 
Dřeviny navržené k odstranění - vynucené stavbou            39 ks 
Dřeviny perspektivní                                                           235 ks 

V rámci revitalizace prostoru jsou k odstranění navrženy dřeviny z kategorie: dřeviny 
neperspektivní - kritický stav, dřeviny neperspektivní, dřeviny navržené k odstranění z pěstebních 
důvodů a dřeviny, jejichž kácení je vynuceno stavbou. Celkový počet dřevin navržených 
k odstranění je pouze orientační. Na konci ledna proběhla v parku pravidelná údržba. Po jejím 
dokončení bylo plánováno zkonkretizování pěstebních zásahů v parku – tedy i kácení (jak jste byl 
již 26. 1. informován). Bohužel tyto práce se z důvodu silných mrazů nepodařilo dokončit. 



Jakmile bude návrh kácení dopracován, stane se součástí dokumentace pro územní řízení a tato 
bude celá prezentována na webových stránkách města. 

Návrh náhradních výsadeb stromů není součástí DUR. Tento bude zpracován jako součást 
dokumentace pro stavební povolení. 

3. Kolik má být odstraněno keřů či skupin a kolik vysazeno 
 
V parku se keřové skupiny a keře vyskytují v minimální míře a s jejich odstraňováním se v rámci 
revitalizace nepočítá. V rámci údržby parku byly odstraněny nálety s podrostu porostních skupin 
podél břehu Labe.  

Návrh výsadeb keřů není součástí DUR. Tento bude zpracován jako součást dokumentace pro 
stavební povolení. 

• Očekával jsem, že tyto informace budou zveřejněny na www. 
 
Dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů, správců 
infrastruktury a veřejnosti bude v plném rozsahu prezentována na webových stránkách města. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
František  B r e n d l 
náměstek primátorky města Pardubice 
 
 
 
 
 


