
Z Á P I S 
z jednání Komise pro dopravu Rady města Pardubic, které se konalo dne 12.12.2022 v zasedací místnosti č.2003 

Krajského úřadu Pardubice, nám. Republiky 12 v Pardubicích od 14:00 hodin 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Program jednání:  

 
1. Představení členů Komise pro dopravu 
2. Úvod. Schválení návrhu programu jednání komise  
3. Volba předsedy a místopředsedy  
4. Různé  
 
1. V úvodu jednání se představil nově jmenovaný tajemník, přivítal členy komise a vyzval je, aby se v krátkosti též 
představili. 

 
2. Schválení návrhu programu jednání komise 
  

Komise pro dopravu souhlasí s navrženým programem.  

pro: 11   zdrželo se hlasování: 0   proti: 0 

Usnesení bylo přijato.  

Přítomno 11 členů DK 

3. Volba předsedy a místopředsedy 

Veřejná volba  

Návrh na předsedu   1. Martin Slezák  

   2. Vojtěch Jirsa  

Návrh na místopředsedu 1. Vojtěch Jirsa 

   2. Vít Vavřina 

Komise pro dopravu zvolila předsedu, bude jím Martin Slezák 

pro: 7   zdrželo se hlasování: 4   proti: 1 

Usnesení bylo přijato.  

Přítomno 12 členů DK 

Komise pro dopravu zvolila místopředsedu, bude jím Vojtěch Jirsa 

pro: 11    zdrželo se hlasování: 1   proti: 0 

Usnesení bylo přijato.  

Přítomno 12 členů DK 

 



Komise pro dopravu doporučuje jmenovat předsedu, i místopředsedu radou města Pardubic 

pro: 12   zdrželo se hlasování: 0   proti: 0 

Usnesení bylo přijato.  

Přítomno 12 členů DK 

4. Různé 

Byly stanoveny dílčí body programu nadcházející schůze: 
 

• Komise se shodla, že jednacím dnem pro Komisi pro dopravu bude pondělí, začátky jednání budou vždy 
upřesněny ve vazbě na body a rozsah programu jednání, 

 Předběžně byl stanoven začátek jednání komise na 15:00 hod. 

• P. Bergman vznesl dotaz ohledně koloběžek a požádal o zařazení tohoto bodu na nadcházející schůzi. 

Konkrétně se zajímal o stav doporučení Komise pro dopravu ze dne 19.4.2021 bod 6. pro radu města (viz níže).  

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. 
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 
 

• Vojtěch Jirsa – zařazení bodu: plán dopravní udržitelnosti města – představení odpovědným pracovníkem 
koncepce dopravy. 
 

• Vít Vavřina – zařazení bodu: hlučnost mostních závěrů, dilatací na M117 estakáda u nemocnice – ul. Kyjevská. 
 
 
 

Komise se shodla na programu pro příští jednání komise, které bude svoláno předsedou po zvolení radou města. 

 

 

- ukončení jednání v 15:15 hodin  

Zapsal: Tomáš Urbánek, tajemník komise  

Ověřil: Vojtěch Jirsa, člen komise  

   Pavel Mareš, člen komise 

 

 

 


