
Dotaz ze dne 28. 12. 2012  -  Tzv. "odlehčovací komunikace" - multimodální 
uzel, územní plán 
Č.j.: MmP 800/2013  
 

Podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dobrý den, 

v rámci projektu Multimodální uzel veřejné dopravy má být vybudována tzv. odlehčovací 
komunikace, která spojí Palackého ul. (křižovatku U Marka) s ulicí kpt. Bartoše. Jako důvod 
budování této komunikace uvedl magistrát potřebu lepší propustnosti křižovatky Palackého x 
kpt. Bartoše, protože dojde k navýšení počtu najíždějících autobusů před vlakové nádraží. 

Podle Studie dopravních zátěží Pardubice - přednádražní prostor, kterou zadal krajský úřad, má 
tato křižovatka dostatečné rezervy. Studie uvádí, že minimální rezerva kapacity je 19 % a bude 
dostatečná i po zavedení regionálních autobusů do prostoru přednádraží. 

1. Je Magistrátu města Pardubic tato studie známa? Je magistrátu známa jiná studie, která by 
odůvodňovala potřebnost odlehčovací komunikace (prosím o její zaslání)? 

2. Platí dřívější sdělení, že tato komunikace bude vyhrazena pouze pro osobní automobily? 

3. Jaká bude šířka této silnice, je přibližně stejná po celé délce? 

4. Počítá se do budoucna s prodloužením této silnice za silnici kpt. Bartoše (mezi OBI a 
Hypernovou) a s napojením na komunikaci I/36 či I/37, resp. může v budoucnu k tomuto 
propojení dojít? 

Územní plán města Pardubic počítá v této lokalitě s vybudováním silnice VI/8/1k, která se má 
stát součástí spojnice mezi komunikacemi I/36 a I/37. Tato komunikace se asi polovinou trasy 
prakticky kryje s odlehčovací komunikací. 

5. Počítá se s oběma silnicemi (odlehčovací + VI/8/1k)? Počítá územní plán s tím, že bude 
západní část nebo celá odlehčovací komunikace využita jako silnice označená VI/8/1k, tedy jako 
spojka mezi komunikacemi I. třídy? 

Odkaz na územní plán, z kterého vycházím: 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-
dok/seznam_upd/pardubice/z-meny-up/6-zmeny/doprava-koordinace.pdf 

 
Odpověď na dotaz ze dne 11. 1. 2013 
Č.j.:MmP 800/2013 
zasílám Vám odpověď na Vaši žádost ze dne 28. 12. 2012 o poskytnutí informace podanou 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, která se týká 
„odlehčovací komunikace“ v projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. 
 
K jednotlivým bodům sděluji následující: 



AD1/ Studie dopravních zátěží „Pardubice – přednádražní prostor“ vypracovaná firmou 
SUDOP PRAHA, a.s. z 06/2010 je nám samozřejmě známa. 
 
Níže si dovoluji porovnat doporučení závěrů Studie dopravních zátěží „Pardubice – přednádražní 
prostor“ vypracované firmou SUDOP PRAHA, a.s. z 06/2010 s existujícím projektem 
Transformace multimodálního prostoru v Pardubicích: 
1) Rozmístění a počet autobusových zastávek pro vozy městské hromadné dopravy (MHD) 

byl konzultován a upravován dle požadavků Dopravního podniku města Pardubice a.s. 
Také jejich dělení na nástupní a výstupní bylo optimalizováno dle provozního plánu a 
jízdních řádů MHD a požadavků DPmP a.s. 

2) V přednádražním prostoru byl ponechán, v této lokalitě osvědčený, jednosměrný provoz. 
3) Výjezd levým odbočením z prostoru přednádraží na silnici I/37 (Palackého) je řešen 

pomocí poptávkového semaforu (indukční smyčka pro vozidlo, poptávkové tlačítko      
pro pěší na přechodu pro chodce). Tento semafor je dále dynamicky řízen v koordinaci          
s okolní světelnou signalizací. 

4) Na Palackého ulici není snižován počet jízdních pruhů. Dochází pouze k optimalizaci 
uspořádání jízdních pruhů, především s ohledem na zlepšení průjezdnosti vozidel VHD a 
MHD. 

5) Levé odbočení z Palackého ulice je pouze do areálu bývalého lihovaru, nikoliv k ČSPHM, 
protože průjezd je zakázán dopravním značením zákazu vjezdu (jednosměrný výjezd). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný přístup do tohoto areálu ze silnice I/37. 

6) S ohledem na navržené úpravy, viz bod 4, umožňuje optimalizace jízdních pruhů přímý 
výjezd z prostoru přednádraží, ve směru do centra, přímé vyjíždění vozidel VHD a MHD 
do jízdního pruhu bez nutnosti průpletu. Jedná se o velmi bezpečné řešení výjezdu 
vozidel. 

7) Do projektu byly zapracovány realizovatelné zájmy dotčených orgánů a organizací, které 
vyplynuly z mnoha uskutečněných jednání a z vyjádření těchto orgánů a organizací. Celý 
prostor řešené stavby byl řešen s architektem – urbanistou, ve spolupráci s projektantem 
pro dopravní stavby a městské inženýrství. 
 

Umístění komunikace vycházelo ze situace platného územního plánu. Propojovací komunikace 
má mnohem širší urbanistické návaznosti, než jen samotné propojení ulic Palackého a Kpt. 
Bartoše a odklon části dopravy z ulice Palackého. Propojovací komunikace umožní také nové 
napojení rozvojové lokality areálu bývalého lihovaru, kde lze v budoucnu počítat s jeho rozvojem. 
Dále je zde umožněn přístup z ulice Kpt. Bartoše do prostoru stávajícího autobusového nádraží, 
které by v budoucnu, po výstavbě multimodálního prostoru, mohlo sloužit, a je takto i 
uvažováno, jako záchytné parkoviště. Z širších urbanisticko-dopravních vztahů bude dále 
propojovací komunikace v budoucnu navazovat na komunikaci mezi obchodními domy (Obi a 
Albert). Tato komunikace se bude napojovat na silnici I/37. 
 
Novou propojovací komunikaci za bývalým lihovarem lze považovat za dopravně přínosnou 
stavbu. Navržená propojovací komunikace je navržena dle územně plánovací dokumentace         
a tvoří první část přeložky silnice I/36 v novém vedení dle platného územního plánu. V případě 
její realizace dojde k odlehčení Palackého ulice v prostoru před nádražím. Je předpokládáno 
odklonění cca 4 – 6 tisíc osobních vozidel za den, která Palackého ulicí projíždějí do Polabin, 
případně do přilehlých nákupních center. Toto odklonění osobní dopravy sníží intenzitu vozidel, 
která projíždějí křižovatkami „u Marka“ a Palackého x Kpt. Bartoše. Navíc zrušení levého 
odbočení z ulice Kpt. Bartoše na ulici Palackého (toto je možné právě díky nové propojovací 
komunikaci) zvýší propustnost této křižovatky a zvýší bezpečnost pro pěší v této křižovatce, kde 
v současné době funguje levé odbočení současně se signálem „Volno“ pro pěší a dochází tak      
k odbočování vozidel do pěších. 



 
Vzdálenost nové propojovací komunikace od základní a mateřské školy, případně skateparku je 
dostatečná na to, aby nedocházelo k překračování limitů hlukové zátěže v těchto zařízeních, a to 
dokonce nejen u budov, ale i na hranici pozemků těchto staveb, což bylo ověřeno hlukovou 
studií. 
 
Nově navržený bypas v křižovatce „u Marka“ by měl odstranit částečně kolizní místo pravého 
odbočení z ulice Palackého do ulice Hlaváčova pro nákladní vozidla. Navíc dochází k oddálení 
vozidel jako zdroje hluku od obytné zástavby a lze předpokládat zvýšení plynulosti dopravy.  
Celkově bude plynulost dopravy záviset na návrhu dynamického řízení světelných křižovatek, 
avšak vzhledem ke snížení intenzity vozidel v prostoru křižovatek lze předpokládat výrazné 
zlepšení proti situaci stávající, kdy dochází k výrazným kongescím v době špiček. 
 
Navržená dopravní řešení se snaží být nediskriminační ke všem typům dopravy, ať už pěší, 
cyklistické či motoristické. Stále však musí být brán ohled na to, že se pohybujeme kolem silnice 
I. třídy, která v podstatě nemá jiné alternativní trasy pro těžkou nákladní dopravu a tak tomu 
bude minimálně do doby vybudování obchvatů města. Navržené řešení se tak alespoň snaží 
ulehčit silně exponované části ulice Palackého v prostoru přednádraží. 
 
AD2/ ANO  
 
AD3/ Nová propojovací komunikace je navržena MO2 7,0/8,0/50. 
 
AD4/ ANO (viz text k bodu1) 
 
AD5/(viz text k bodu1) 

 


