
Z Á P I S 
 

z jednání Komise pro dopravu Rady města Pardubic, které se konalo dne 19.4.2021 Teams, 
v Pardubicích od 16:00 hodin 

 
Přítomni : viz  prezenční listina 
  

Program jednání: 
 
  

1. Rezidence Na Dolíku - dostavba ulice Na Hrádku 

2. Informace o stavu projednávání Petice za zvýšení komfortu dopravy v oblasti U 

Kostelíčka a nejbližším okolí 

3. Parkování Zborovské nám., legalizace v Nařízení o placeném stání 

4. Bělobranské náměstí - organizace parkování 

5. Nábřeží Václava Havla - organizace parkování 

6. Podmínky provozu sdílených elektrických koloběžek 

7. Různé informace 

 
V úvodu jednání přivítal ing. Jirsa členy komise a přítomné hosty. Předseda ing. Vavřina pověřil 
vedením jednání ing. Jirsu.  
Navrhl:: 

0. Schválení návrhu programu jednání komise 
 
Komise pro dopravu souhlasí s přítomností hostů. 
pro:8  zdrželo se hlasování:0   proti: 0 
 
  
Komise pro dopravu souhlasí s navrženým programem. 
pro:8   zdrželo se hlasování:0   proti:0 
 Usnesení bylo přijato  
Přítomno  8    členů DK  
 
 

1. Rezidence Na Dolíku - dostavba ulice Na Hrádku  
Pavlík představil projekt 
Štěpánek – potvrdil ústní příslib na rekonstrukci křižovatky ulic Sukova x Na Hrádku 
Netolický – dotaz na šíři komunikace – 5,5,-6m + pěší propojení 
Kvaš – úkolem bude řešit převážně pěší a cyklistickou dopravu 
Bittner – SSZ je jediné možné řešení? 
Jirsa – podpořil kvalitu připojení dle TP. Řešní chodníku a návaznost pěší dopravy 
Hájek – dotaz na počet parkovacích míst (PM) a zeleň na střechách 
Pavlík – PM neovlivní , využití pobytových teras, zeleň ano 
Jirsa – dotaz v jakém stavu je rozpracována křižovatka a SSZ 
Kvaš – příprava SSZ na OHA a OMI – předběžná kalkulace 
Jirsa – projednat zadání na DK 
 
Komise pro dopravu bere prezentaci na vědomí, a doporučuje RmP pokračovat ve zpracování 
dalších fází PD . 
pro:8   zdrželo se hlasování:0   proti:0 
Přítomno 8      členů DK  



 
2. Informace o stavu projednávání Petice za zvýšení komfortu dopravy v oblasti U 

Kostelíčka a nejbližším okolí 

 
Ing Bakajsa prezentoval závěry studie -  

Zpracovaná studie má  tři části samostatných úseků a jejich řešení: 
- přecházení u Kubíka přes ul Štrossova, který si vyžádá stavební úpravy spojené s 
vybudováním ochranného dopravního ostrůvku, jenž vydefinuje stavební úpravy spojené s 
vydáním ÚR + SP. Úprava přecházení se týká i sekundárně i přiléhajících větví v křižovatce, u 
kterých kde o to, aby byla zvýšena bezpečnost pěších v rámci přecházení - osazení 
slepeckých prvků, zkrácení délek přecházení a vymezení nárožích křižovatek pomocí 
ochranného zábradlí 
- omezení parkování v blízkosti křižovatky s ulicí Sakařova, na které budou osazeny dopavní 
značky zakazující stání v blízkosti křižovatky s ulicí Gebauerova, které spočívá s instalací SDZ a 
vymezení VDZ a to na základě stanovení úpravy provozu na PK. To vše umožní lepšímu 
rozhledu pro napojení na ulici Sakařovu pro řidiče směřující od školy  
- nová BUS zastávka u kostela ve směru centrum, jenž by nově řešila stavební úpravu 
nástupiště po pravé straně v plnohodnotném zálivu s tím, že bude nutné rozšíření pomocí 
stavebních prací protější hrany jízdního pruhu směrem k parkovišti, jenž vydefinuje stavební 
úpravy spojené s vydáním ÚR + SP. Dle studie vyplývá i potřeba přesunu podporných bodů 
vrchního trakčního vedení MHD. 

Bakajsa – požadavek na OMI, negarantuje řešení požadavku 
Bittner – Chybí zpětná vazba na petenty 
Bakajsa – nebrání se poslání výstupů studie  petentům 
Bittner – požaduje setkání s petenty a poslání výstupů studie 
Jirsa – v zadání projektu řešit opatření pro cyklodopravu 
Bakajsa – studie uzavřena – problémy řešit v zadání projektu  
 
Komise pro dopravu se seznámila s aktuálním stavem projednávání Petice a doporučuje OD MmP zorganizovat setkání 

OD, projektanta a petentů a poslat výstupy studie členům komise a petentům. 
 

Termín: 30.6.2021 
Zodpovídá: ing. Bakajsa 
 

pro: 8  zdrželo se hlasování:0   proti:0 
Usnesení bylo přijato 
 
Přítomno   8    členů DK  

 
 
3. Parkování Zborovské nám., legalizace v Nařízení o placeném stání 

Bureš - zdůvodnil, proč je třeba novelizovat Nařízení o placeném stání  
Kvaš – upřesnil, proč parkoviště zařadit do zóny placeného stání 
Bakajsa – zdůraznil, že převedení účelové komunikace na místní je věcí státní správy 
Netolický – upozornil na díru při vjezdu na parkoviště. 
 
Komise pro dopravu doporučuje zařadit parkoviště na Zborovském náměstí do  Nařízení o placeném stání na místních 
komunikací na území města Pardubic 
pro: 8   zdrželo se hlasování:0   proti:0 
Usnesení bylo přijato  



Přítomno      členů DK  
 
 

 
4. Bělobranské náměstí - organizace parkování. 
Jirsa uvedl - Cíle úpravy 
•       definice způsob parkování na Bělobranském náměstí kvůli instalaci sensorů pro 
parkování (dnes se neparkuje v souladu s místní úpravou) 
•       zvýšení estetické kvality náměstí a využití jeho severní část pro pobyt (mobiliář, tržní 
místa, herní prvky) 
•       uchování počtu parkovacích míst  
Dle pasportu je na Bělobranském náměstí celkem 32 parkovacích míst. Navrhovaná úprava 
uvažuje s celkem 31 parkovacími místy na Bělobranském náměstí a v ul. Labská (nově 
navrhovaná místa). 
Hájek – upozornil na nutnost jednání s občany o zjednosměrnění části ulice Labská 
Stehnová – podpořila úpravy na Bělobranském náměstí. 
 
Komise pro dopravu souhlasí s navrženým způsobem organizace dopravy v klidu na Bělobranském náměstí 
pro: 8  zdrželo se hlasování:0   proti:0 
Usnesení bylo přijato 
 
Přítomno   8    členů DK  
 

5. Nábřeží Václava Havla - organizace parkování 

Kvaš – přestavil návrh řešení uspořádání parkovacích míst na nábřeží Václava Havla, za 
minimálních nákladů úprava pro cyklisty a pro pěší na nábřeží. 
Klčo – upozornil na zkulturnění podjezdu cyklistů pod Wonkovým mostem. 
 
Komise pro dopravu souhlasí s navrženým způsobem organizace dopravy v klidu na nábřeží V. Havla 
pro: 8  zdrželo se hlasování:0   proti:0 
Usnesení bylo přijato 
 
Přítomno 8      členů DK  
 
 

6. Podmínky provozu sdílených elektrických koloběžek 

 
 
 

I. Komise pro dopravu 
Bere na vědomí 

připravovanou akci Bezpečně na elektrokoloběžce v Pardubicích konanou pod záštitou 

náměstka pro dopravu a  doporučuje RmP podpořit tento projekt. 

pro:   zdrželo se hlasování:   proti: 
Usnesení bylo přijato 

 

II. Komise pro dopravu 
Doporučuje 



RmP schválit po úpravě a hlasování per rollam nové podmínky pro provoz elektrických 

koloběžek na území města Pardubice. 

pro:  8 zdrželo se hlasování:0   proti:0 
Usnesení bylo přijato 
 
 

7. Různé informace 

Informace o stavu nefunkčního semaforu u Zelené Brány, informace o postupu ve věci 
podchodu u Zelené brány, informace o aktuálním stavu parkování po úpravě cen parkovného 
z dubna 2019, informace o stavu realizace severovýchodního obchvatu, informace o postupu 
MMP ve věci provozování Bikesharingu. 
Bureš – SSZ je funkční 
Bakajsa – podchod nejdříve do komise pro urbanismus a potom info v DK 
Kvaš – placené stání v roce 2019 – 28 mil. Kč 
    2020 – 23 mil. Kč nelze srovnávat ani hodnotit v současné 
době., senzory parkování usnadní analýzu 
Bittner – v úvahu přichází úprava parkovného, až po návratu do normálu 
Kvaš – Bikesharing v Pardubicích bez dotací, ZmP odmítlo vyplácet dotaci za výpůjčku. Končí 
půjčení kola na  15 min. zdarma. 
 
Bakajsa – jednání s ŘSD – po dostavbě R35 v dalším roce rekonstrukce křižovatky Na Drážce a 
kruhový objezd na Spojil. Silnici I/36 nechce Pardubický kraj do majetku – převedení do 
majetku města a na místní komunikaci. 
Kvaš – před předáním bude dopracován samostatný odbočovací pruh na Karlovinu. 
Stehnová – je nutné informovat MO 5 o převedení parkoviště na Zborovském nám. do MK 
  
 
 
Další jednání komise – návrh – květen, začátek června  
- ukončení jednání v 18:15 .hodin 
 
Zapsal: ing. Pavel Bureš, tajemník komise 
Ověřil: Ing. Vojtěch Jirsa., místopředseda komise 
            Ing. Vít Vavřina, předseda komise 


