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1.
ul. Štrossova, část od ul. Ke Tvrzi po ul. U 

Kamenné vily
stavba - rekonstrukce chodníků MO I 2,161 ANO 2019 2019 realizace ukončena, akce MOI 1 906 286 

2.
sídliště Dašická ul. III. část vlevo, prostor 
ohraničený ul. Dašická, Na Okrouhlíku, 

Studánecká, Ke Kamenci 

stavba - rekonstrukce části 
sídliště

MO I 4,7 ANO 2019 2019 realizace ukončena, akce MOI 4 689 490 

3. U Kamenné vily
stavba - chodník + vozovka od 

ul. Štrossova
Město 5 ANO 2019

realizace ukončena, akce město 
Pce

0 

4.
ul. Hronovická, prostor ve vnitrobloku za 

FÚ
stavba - vybudování parkovacích 

míst
Město ANO 2019

realizace ukončena, akce město 
Pce

0 

5. nábř. Závodu míru III. etapa 
stavba - rekonstrukce části 

panelového sídliště

dotace + 
město + 

MOI
8 ANO 2020 2020

realizace ukončena, akce město 
Pce + MOI

7. ul. JUDr. Krpaty
PD - rekonstrukce chodníků, 
vozovky, oboustranné aleje

MOI 36 2020 2020
celkem 6 etap, VaK rekonstrukce 

kanalizace a vody
346 810 

8.
Sezemická ul., chodník od ul. Ve 

Lhotkách po Pospíšilovo nám. - Sez8 
(279 m2)

stavba - rekonstrukce pravého 
chodníku

MOI 1,2 ANO 2020 2020 v realizaci - VaK + MOI 688 465 

9.
Sezemická ul., vozovka od Pospíšilova 

nám. Po ul. Věry Junkové
stavba - oprava povrchu vozovky

město + 
VaK

3,4 oprava 2020 2020 v realizaci - VaK + MOI 3 381 950 

10. Obnova stromořadí v ul. Jahnova  PD MOI 0,15 - 2020 2020 podána žádost o dotaci - město

11.
Spořilov v části od ul. Studánecká po ul. 

Počápelskou - Spo4 (461 m2)
PD MOI 0,05 - 2020 2021 - 2022

Stav chodníku posouzen jako 
havarijní, PD odevzdání v roce 

2021
50 820 

12.
Aktualizace posouzení chodníků na území 

Bílého předměsí
posouzení MOI 0,6 - 2020 2020-2021 59 290 

13.
Vybudování parkovacích míst nábř. 
Závodu míru - rozšíření parkoviště

PD
MOI + 

DeproReal
0,1 - 2020 2021

financování - 8 parkovacích míst 
Depro + 2 parkovací místa MOI

14.
Sídliště Dašická ul. IV. - VI. část vlevo, 
prostor ohraničený ul. Dašická a Na 

Okrouhlíku
PD - SO po jednotlivých etapách MOI - 2021 2021

vypsáno výběrové řízení na 
zpracování PD
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15.
Výstavba workoutového hřiště park Na 

Špici
stavba - sportovního hřiště

město + 
MOI

0,7 ANO 2021 2021

16.
Sídliště Dašická ul. II.část vlevo, prostor 
ohraničený ul. Dašická a Na Okrouhlíku

stavba - rekonsturkce části 
sídliště 

MOI 4,56 ANO 2021 2021 - 22
pokračování rekonstrukce sídliště 

Dašická vlevo

17. Obnova stromořadí v ul. Jahnova
stavba - obnova stromořadí, levá 

strana od Zelené brány ke 
Komenského nám.

Město
6 mil. včetně 
ochrany ing. 

sítí

žádost 
podána

- 2021 - 2022 zažádáno o dotaci

18. Revitalizace sídliště nábř. Závodu Míru studie MOI - 2021 2021

19.
Úprava příjezdové komunikací br. 

Veverkových 
PD MOI - 2021 2021 realizaci stavby přislíbil OD MmP

20.
Betonový kryt vozovky ul. Palackého - 

výjezd z autobusového nádr.
stavba 0,8 ANO

usilujeme o provedení v režii 
investora stavby Galerie

21.
Rekonstrukce mlatových cest v 

Bubeníkových sadech
oprava MOI 0,3 - 2021

22.

Dašická ul. - pokračování dalších etap 
část vlevo, prostor ohraničení ul. Ke 

Kamenci, Studánecká a Spořilov - IV. 
Etapa

stavba - pokračování revitalizace 
panelového sídliště

MOI 2022

23.
Gebauerova ul. v části od ul Husova po 

ul. JUDr. Krpaty - Geb1 (270 m2)
stavba - rekonstrukce levého 

chodníku
MOI 0,7 ANO 2022

Stav chodníku posouzen jako 
provozuschopný

24. Pospíšilovo nám. - chodníky
stavba - rekonstrukce obou 

chodníků podél vozovky
MOI 0,97 ANO 2022

25.
Dašická ul. -  ul. Ke Kamenci (5 

vnitrobloků) - I. A II. Etapa

PD - pokrač.revital. sídl. na 
pravé straně ul. Dašická - pět 

vnitrobloků
MOI - 2023

v roce 2010 částečná revitalizace 
zeleně

26.

Dašická ul. - pokračování dalších etap 
část vlevo, prostor ohraničení ul. Ke 
Kamenci, Studánecká a Spořilov - V. 

Etapa

stavba - pokračování revitalizace 
panelového sídliště

MOI 2023
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27.
ul. Štrossova, od ul. Ke Tvrzi po park U 

Kostelíčka včetně - Štr6 (647 m2)

stavba - rekonstrukce chodníků, 
pravá strana směrem k nadjezdu 

v ul. Kyjevská
MOI ANO 2023

2020 - výměna RWE plyn, stav 
chodníku posouzen jako velmi 

špatný

28.
ul. Štrossova, od parku U Kostelíčka po 

ul. Bubeníkova - Štr4 (621 m2)

stavba - rekonstrukce pravého 
chodníku směrem k ul. 

Bubeníkova
MOI ANO 2023

Stav chodníku posouzen jako 
provozuschopný

29. Úprava parkovacích míst v ul. Za Pasáží stavba - parkovací místa u Vesny MOI 0,3 ANO 2023

30.

Dašická ul. - pokračování dalších etap 
část vlevo, prostor ohraničení ul. Ke 

Kamenci, Studánecká a Spořilov - VI. 
Etapa

stavba - pokračování revitalizace 
panelového sídliště

MOI 2024

31.
ul. Sakařova, před bývalou samoobsluhou 

+ vnitroblok

stavba - rekonstrukce prostoru 
okolo bytového domu čp. 1325 - 

26
MOI ANO

nejsou vykoupeny soukr. 
pozemky

32.
Rekonstrukce bezejmenné ul. Mezi ul. 

Dašická a Wintrova II
Stavba - rekonstrukce vozovky MOI 6,7 ANO

33.
Dašická ul. -  ul. Ke Kamenci (5 

vnitrobloků) - I. Etapa

stavba - pokrač.revital. sídl. na 
pravé straně ul. Dašická - pět 

vnitrobloků
MOI - 2025

v roce 2010 částečná revitalizace 
zeleně

34. ul.  Husova a Věry Junkové
PD - rekonstrukce vnitrobloku I. 

část  - zeleň
MOI - 2025 k dispozici studie

35. vnitroblok ul. Na Třísle
stavba - rekonstrukce veřejné 

účelové komunikace a podpěrné 
zídky

MOI 0,9 ANO
Špatný stav komunikace + 

havarijní stav zídky. Slouží pouze 
pro obyvatele domu

36.
souběžná ul. s ul. Hlaváčova, v části od 

ul. Havlíčkova po ul. Jungmannova

PD - vybudování nových 
parkovacích míst včetně 

rekonstr.chodníku
MOI -

řešení nedostatku parkovacích 
míst

37.
ul.Gebauerova, od ul. JUDr. Krpaty po ul. 

Sakařova - Geb4 (478 m2)
PD - rekonstrukce pravého 

chodníku
MOI -

Stav chodníku posouzen jako 
provozuschopný

38.
ul. Gebauerova, od ul. JUDr. Krpaty po ul. 

Sakařova - Geb3 (529 m2)
PD - rekonstrukce levého 

chodníku
MOI -

Stav chodníku posouzen jako 
provozuschopný

1,5 mil.
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39.
Holubova ul. od ul. Husova po ul. JUDr. 

Krpaty - Hol2 (385 m2)
PD - rekonstrukce pravého 

chodníku
MOI -

Stav chodníku posouzen jako 
provozuschopný

40.
ul. Na Bukovině od ul. Husova po ul. 

JUDr. Krpaty - NBu2 (547 m2)
PD - rekonstrukce levého 

chodníku
MOI -

Stav chodníku posouzen jako 
provozuschopný

41.
ul. Štrossova v části od ul. Sakařova po 

ul. Husova - Štr1 (479 m2)
PD - rekonstrukce pravého 

chodníku
MOI -

Stav chodníku posouzen jako 
uspokojivý

42.
Dašická ul. -  ul. Ke Kamenci (5 

vnitrobloků)

PD - pokrač.revital. sídl. na 
pravé straně ul. Dašická - pět 

vnitrobloků
MOI -

v roce 2010 částečná revitalizace 
zeleně

43. ul. Husova a Věry Junkové
PD - rekonstrukce vnitrobloku II. 

část - parkoviště
MOI - k dispozici studie

44. Karla IV., vjezd z ul. Jiráskova

pokračování rekonstrukce 
panelového sídliště - prostor na 

levé straně směrem k ul. 
Jiráskova

MOI
real. rekonstrukce dětského 

hřiště, částečně i parkovacích 
míst a MK

45.
ul. Husova (mezi ul. Do Nového a Na 

Haldě)

rekonstrukce parku (obnova 
mobiliáře, oprava přístupových 

cest)
MOI

46. Schvarzovo nám.
PD - rekonstrukce parku, cest, 

mobiliáře
MOI 1

po realizaci kontejner. stání 
městem Pce

1 mil.

47. ul. Ke Kamenci
rekonstrukce ulice a chodníků 

včetně vybudování okružní 
křižovatky 

bude řešeno s rekonstrukcí 
areálu bývalé Tesly

48. ul. K Polabinám - před hotelem Labe
vybudování a rekonstrukce 
parkovacích míst + zeleně

nutné řešení celého prostoru z 
důvodu navýšení parkovacích 

míst

49.
Wintrova ul.,  od ul. Na Okrouhlíku po ul. 

Okružní - WII3 (417 m2)
PD - rekonstrukce levého 

chodníku
MO Pce I cca 1 mil.

Stav chodníku posouzen jako 
velmi špatný

cca 1 mil.

50. Park Na Špici rozšíření závlah město cca 1 mil. 2021
z důvodu zachování stávajícího 
stavu zeleně - nutnost provádění 

pravidelných zálivek
cca 1 mil.
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51. ul. Kostelní a Wernerovo nábřeží rekonstrukce MK město 2021-22

52.
ul. Na Hrádku, v části od tř. Míru po vjezd 

na odstavné parkoviště
rekonstrukce obou chodníků a 

vozovky 
město

53.
ul. Na Ležánkách v části podél parku Na 

Soutoku
rekonstrukce vozovky město

město příslíbilo zadání PD v roce 
2014

54. ul. Mezi mosty parkovací dům město

55. ul. Na Haldě
vybudování obou nových 

chodníků

56. Palackého ul.
rekonstrukce vozovky při výjezdu 

do ul. Palackého
město 2,3 mil. velké nerovnosti, chybí podklad 2,3 mil.

57. ul. Žitná, sídliště Karla IV.
rekonstrukce parkoviště, příp. 
výstavba parkovacího domu

město
parkoviště za bývalou 

"Myslivnou"

58. Bělobranské nám.
rekonstrukce vozovka + 

chodníky
město součást památkové rezervace

59. ul. Sakařova
rekonstrukce obou chodníků a 

aleje
město? cca 25 mil. cca 25 mil.

60. Karla IV.  x  Arnošta z Pce vybudování parkovacího domu město

61.
ul. Mezi Mosty - od skautské klubovny k 

lávce přes Haldu
rekonstrukce chodníku město

nutné řešit v návaznosti na 
"Mlýnský ostrov"

62.
ul. Mezi Mosty - prostor okolo 

automatických mlýnů a prostor náplavky
úprava prostoru město
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63. ul. Za Pasáží rekonstrukce prostoru město
řešit v návaznosti na výstavbu v 

areálu bývalých tiskáren v ul. 
Smilova

64.
ul. Havlíčkova, před bytovým domem čp. 

445
vybudování parkovacích míst město součást revitalizace Palackého tř.

65.
Gebauerova ul. v části od ul Husova po 

ul. JUDr. Krpaty
rekonstrukce pravého chodníku MOI

po novém posouzení chodník 
vyhodnocen jako vyhovující

investor  město Pardubice
investiční akce v realizaci
zrealizované akce
vyřazené investiční akce














