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Výroční zpráva o činnosti Komise pro strategii a rozvoj  

obvodu, životní prostředí a dopravu za rok 2019 
 

 
 
Na základě ustanovení čl. 3 bodu 8, Statutu komisí Rady městského obvodu Pardubice V předkládá 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu (dále jen „komise“) výroční zprávu  
o své činnosti za rok 2019. 
 
Rozsah své činnosti má komise přesně stanoven na základě Statutu komisí Rady městského obvodu 
Pardubice V, kde je stanoveno, že komise je odborná a projednává návrhy komisí místních. 
Znění Statutu komisí je uvedeno na odkaze: 
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-
dukla/radnice/rada/komise-rady/?file=45807&page=193297&do=download 
 
Komise na rozdíl od místních komisí má svou působnost na celém území městského obvodu 
Pardubice V, vyjadřuje se, případně doporučuje RMO ke schválení, důležité body týkající se např. 
dopravy, životního prostředí. Jednotlivé opravy či podněty místních komisí řeší příslušný odbor ÚMO 
Pardubice V a to většinou odbor investiční a správní v jehož gesci je doprava i životní prostředí. 
 
Komise v roce 2019 pracovala ve složení: 
 
Bc. Petr Dufek - předseda      
ČSA 2362, Pardubice, tel.: 777 701 622, dufek@tvkpce.cz 
 
Ing. Hana Demlová       
Jilemnického 2217, Pardubice, tel.: 602 523 251, hana.demlova@seznam.cz 
 
Ing. Jan Jedlička       
U Suchého dubu 1136, Pardubice, tel.: 775 135 931, jedlicka_jan@centrum.cz 
 
Ing. Šárka Hošková       
Na Záboří 25, Pardubice, tel.: 602 338 027, shnzp@seznam.cz 
 
Ing. Jitka Češková       
Na Pašti 182, Srch, tel.: 734 540 505, ceskovajitka@gmail.com 
 
Ing. Jiří Hájek        
B. V. Kunětické 2572, Pardubice, tel.: 608 319 731, hajek.hajek@centrum.cz 
 
Ing. Jaroslav Sochor   
Devotyho 1625, Pardubice, tel.: 736 732 349, jaroslav.sochor.cz@gmail.com 
 
Ing. Bc. Alena Chuchlíková – tajemník komise    
tel.: 466 301 274, alena.chuchlikova@umo5.mmp.cz 
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Z každého jednání komise je pořízem zápis, který je zveřejněn na stránkách městského obvodu 
Pardubice V. Takže tento si může každý občan, kterého to zajímá, přečíst. Zápisy jsou umístěny na 
odkaze: 
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-
dukla/radnice/rada/komise-rady/komise-pro-strategii-a-rozvoj-obvodu-zivotni-prostredi-a-
dopravu/zapisy-z-jednani/ 

 
Když shrneme práci komise, tak v průběhu roku 2019 se komise zabývala těmito důležitými body: 

- podněty jednotlivých místních komisí 
- plněním Plánu rozvoje městského obvodu za rok 2018, který v březnu 2019 schválilo ZMO 
- Projektová dokumentace na stavbu Terminál Jih – Vápenka, kterou zadalo Statutární město 

Pardubice. Lokalita Vápenka je již v současné době zatížena dopravou ze stávajících aktivit 
v území a špatným dopravním řešením kdy i do budoucna je možný pouze jediný výjezd 
z lokality a to ul. Pražská na ulici Teplého nebo případně přes účelovou komunikaci u PENNY 
marketu a ul. Rožkova. Vzhledem ke stávající výstavbě v lokalitě se jeví dopravní situace jako 
neřešitelná 

- v květnu 2019 bylo jednání komise v terénu, prošli jsme lokality Na Spravedlnosti – dopravní 
opatření a výstavba nových bytových domů, K Vinici – výstavba bytových domů IP stav, 
prostor za obchodním centrem Kaufland – nová výstavba, kasárna TGM 

- pokračování v revitalizaci náměstí Dukelských hrdinů, a to plochy okolo památníků a prostor 
před OK centrem. 

 
 
 
Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
Bc. Petr Dufek 
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