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NESOUHLAS SVJ VĚRY JUNKOVÉ 1475 – 1477 (IČ: 27475786), 530 03 PARDUBICE 

S PŘÍPADNOU ZÁSTAVBOU V ČÁSTI VNITROBLOKU MEZI ULICEMI SAKAŘOVA, VĚRY 

JUNKOVÉ, SEZEMICKÁ A BEZDÍČKOVA V PARDUBICÍCH 

 

Vážená paní Křížková, 

dovolujeme si Vás po předchozí osobní domluvě kontaktovat, 

abychom tímto písemnou formou jako volený orgán výše uvedeného 

SVJ, tj. Miroslava Jonášová, předsedkyně, a Lukáš Vojáček, 

místopředseda, vyjádřili jménem vlastníků bytových jednotek na 

výše uvedené adrese náš nesouhlas s případnou zástavbou v části 

vnitrobloku mezi ulicemi Sakařova, Věry Junkové, Sezemická a 

Bezdíčkova.  

Jsme si vědomi skutečnosti, že náš protest proti takovému záměru 

formulujeme pouze na základě informací, které se k nám donesly 

zprostředkovaně, ale jakákoliv hrozba, která by snad jen 

v sebemenší míře měla vést ke zhoršení kvality našeho současného 

bydlení, nás znepokojuje a je tak hodna našeho úsilí a energie.  

Jako pyšní obyvatelé města Pardubic a mladí lidé současně si 

považujeme současného vedení města v čele s progresivními 

zastupiteli, kteří usilují a rozvoj našeho města. S nadšením 

pozorujeme veškeré opravy komunikací, zajímavé developerské 

projekty a s netrpělivostí čekáme na renovaci hlavního vlakového 

nádraží včetně toho autobusového a vítáme každou snahu o 



rozšíření zelených ploch ať už budováním nových parků, anebo 

výsadbou nových porostů.  

Sami ve své funkci proto prosazujeme změny a víme, že jsou 

nevyhnutelné, a současný hlad po nemovitostech a vlastním 

bydlení je nám taktéž znám. Navíc bychom si nikdy nedovolili 

zpochybňovat vlastnické právo nebo hatit plány na přirozený 

rozvoj města. Přesto ctíme tradice a chováme úctu ke starším 

lidem, kteří společně s námi obývají dům, který si v 60. letech 

20. století sami vlastníma rukama postavili, a výše zmíněný 

vnitroblok již desítky let vnímají jako přirozenou součást 

nejenom svého bydlení, ale i společenského života. Vždyť právě 

zde se odjakživa setkávali se svými sousedy, aby si společně po 

pracovním dni odpočinuli, a zde si hrály i jejich děti. Ani dnes 

tomu není v případě stávajících vlastníků bytů jinak. Čas plynul 

a tento ojedinělý prostor se stal na pozadí společenských změn 

a priorit obyvatelstva jedním z hlavních parametrů kvalitního 

bydlení a doslova jednou z největších výhod života na této 

adrese.  

Věříme, že město Pardubice, resp. MO Pardubice I, chápe obavy 

našeho SVJ a bude nadále usilovat o zachování a taktéž ochranu 

takových ploch, které odpovídají popisu našeho vnitrobloku, ale 

i jiných obdobných zelených ploch ve městě. Závěrem si dovolujeme 

upozornit na platný územní plán města, který vnímá předmětnou 

plochu jako plochu funkční, nikoliv jako plochu rozvojovou. 

Předpokládáme tedy, že zástavba na tomto místě by byla v rozporu 

s § 3 odstavcem 3 platného územního plánu.  

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali přednesu našeho dopisu 

na Vašem zasedání a skromně věříme, že v dané věci podniknete 

kroky v náš prospěch. 

 

Za volený orgán:   Miroslava Jonášová             Lukáš Vojáček 


