
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 3. 6. 2021 
 

Jednání se uskutečnilo distanční formou. Předseda komise J. Menšík zahájil jednání. Jednání se 
zúčastnili i členové Komise pro strategii a Smart City – bod 1 a 2. 

Přihlášeno 9 členů – komise je usnášeníschopná. 

 

1. Územní studie Červeňák 

Projektantka územní studie, J. Kohlová, prezentovala finální návrh dokumentace.  

Diskuze:  
Dotazy směřovaly na trasování cyklostezek – směr na Nemošice. Dále k respektování napojovacích 
cyklostezek daných návrhem obchvatu. 
JK vysvětlila trasování podjezdy JV obchvatu, preferuje se varianta využívající podjezdy JV obchvatu 
v místě napojovacího uzlu na komunikaci Nemošická. 
Komentovány stavební zásahy do pozůstatků staveb v území – vyhlídky na mostním pilíři, úprava 
„důstojnického klubu“ – vyjádřeny obavy z využívání bezdomovci. Zmíněna také polemika ohledně 
arch. výrazu těchto prvků – přání k „umírněnějšímu“ působení a použití lehčích materiálů. 
JK vysvětlila městský charakter dotčených staveb, jelikož jsou objekty svým situováním v dotyku 
s městem. Zároveň charakterem navazuje na vojenskou historii. 
Dotaz směřující k objektu jezu, možné připomenutí např. lávkou. Návaznost na projekt 
Náhrdelníku Chrudimky. 
Oblast jezu není součástí řešeného území. Projekt Náhrdelník Chrudimky byl jedním z poskytnutých 
podkladů a návrh na něj navazuje. 
 
Usnesení: KUA doporučuje předloženou územní studii k registraci. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

2. Územní studie sídelní zeleně 

Zpracovatel, M. Horák, prezentoval dokument územní studie. 

Diskuze:  
Připomínky směřovaly k úpravě grafického vzhledu kategorizace zeleně – zdánlivě chybějící plochy 
zeleně spadají do krajinné zeleně. 

 

Usnesení: KUA doporučuje předloženou územní studii k registraci. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

3. Bytové domy Sakařova I a Sakařova II, Bílé Předměstí 

Investor obou záměrů, J. Horák, prezentoval záměry bytových domů. BD Sakařova I je situován na 
nárožní pozemek při ulici Sakařova a Bezdíčkova. Oproti studii byl projekt upraven snížením o 
jedno podlaží na 3 NP tak, aby vyhověl požadavkům na odstupy od sousedních staveb.  

BD Sakařova II je situován do mezi stávající bytové domy a rodinné řadové domy v ulicích 
Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická a Bezdíčkova. Je zde navržen 4 podlažní objekt půdorysného 
tvaru T. 

Diskuze: 



M. Košař – Vyslovil důrazný nesouhlas s navrženými záměry. Argumentován rozpor s platným 
Územním plánem, zejména s ustanovením §3 odst. 3 definující stabilizovanou plochu. Navržená 
zástavba je vnímána navíc jako neúměrně hmotná a vysoká. Umístěním dojde ke znehodnocení 
okolních bytů v BD a rodinných domech – úbytek zeleně a zastínění. 

Z. Kavalírová – okomentovala vývoj záměru. OHA se vyjádřil k oběma lokalitám a stanovil 
podmínky pro tyto stavby.  

U ostatních členů vnímám negativně především záměr BD Sakařova II – návrh využívá maximálně 
možnosti pozemku.  

Z. Kozub – Pozemek je pravděpodobně zastavitelný, avšak představený záměr je neúměrný a nelíbí 
se mu. 

J. Horák – Upozorňuje členy komise, že předmětný pozemek je zastavitelný, dle ÚP v ploše pro 
bydlení vícepodlažní sídlištní. Návrh zdaleka nevyužívá maximum plochy pozemku, zastavitelnost 
by mohla být i vyšší, návrh respektuje odstupové vzdálenosti od okolní zástavby. Žádá komisi, aby 
mu stanovila regulativy pro úpravu zástavby. 

J. Menšík – Komise je poradním orgánem Rady města. Nemůže stanovovat zásady pro výstavbu. 

Z. Kavalírová – Navrhuje větší odstup od hranice zahrad řadových rodinných domů a zmenšení 
měřítka stavby. 

 

Usnesení 1: KUA považuje záměr BD Sakařova I (nárožní dům) za vhodný k umístění v území. 
Stavba je v souladu s měřítkem a charakterem okolní zástavby. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

Usnesení 2: KUA považuje záměr BD Sakařova II za vhodný k umístění v území. Stavba je 
v souladu s měřítkem a charakterem okolní zástavby. 

Hlasování: pro 1, proti 7, zdržel se 1               Usnesení nebylo přijato 

 

4. Zadání ÚS Svítkov – X/139 jih 

Vedoucí OHA, Z. Kavalírová, prezentovala zadání a důvody pořízení územní studie.  

Bez diskuze 

 

Usnesení: KUA souhlasí se zadáním územní studie a doporučuje její pořízení. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 3                    Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 1. července od 15 h v zasedací místnosti Štrossova-přízemí. 

 

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


