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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 3. 2023: 

 
jen „Spolek“) zjistil, že se na části pozemku parc. Č. 120/4 v k.ú. Pardubice v současné době 
nachází oplocené dopravní hřiště. Před jeho zřízením však, dle zjištění Spolku, byla tato plocha 
využívána jako veřejně přístupné sportovní hřiště a sloužila k různým sportovním aktivitám a za 
tím účelem na ní byly osazeny branky, basketbalové koše apod. V určitou dobu však došlo 
k tomu, že užívání této plochy jako sportovní hřiště bylo zrušeno a bylo zde vybudováno dopravní 
hřiště. 

Náš Spolek v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi městský obvod Pardubice I, či Úřad 
městského obvodu Pardubice I žádá o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, formou zaslání písemné 
odpovědi na následující otázky: 

1) Co bylo důvodem změny v užívání nebo využití původního sportovního hřiště 
umístěného na části pozemku parc. Č. 120/4 v k.ú. Pardubice na hřiště dopravní? 

2) Na základě jaké skutečnosti nebo požadavku či doporučení koho konkrétně došlo 
k tomu, že původně sportovní hřiště bylo změněno na hřiště dopravní? 

3) Kdo o změně v užívání či využití předmětné plochy rozhodl a jakým aktem? 

4) Zda při rozhodování o změně užívání či využití předmětného hřiště hrála nějakou roli 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, pracoviště Pardubice (KHS), a pokud 
ano, tak jakou konkrétně a zda k této změně v užívání nebo v souvislosti s ní vydávala 
KHS nějaké závazné stanovisko a pokud ano, tak žádáme o zaslání jeho kopie 

Poskytnutí informace: 

Ad 1) Záměrem městského obvodu, v rámci jeho rozvoje v oblasti vzdělávání, bylo vybudování 
dětského dopravního hřiště. Jako nejvhodnější bylo vytipováno předmětné hřiště. Důvodem byla 
i skutečnost, že na území panelového sídliště Karlovina byla umístěna dvě sportovní hřiště na 
míčové hry.   



Ad 2) Změna hřiště na dětské dopravní hřiště a jeho umístění bylo doporučeno odborem dopravy 

a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. 

Ad 3) Usnesením Rady městského obvodu Pardubice I. 

Ad 4) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje nehrála v procesu změny žádnou roli. 
Stávající povrch hřiště byl opatřen zmenšeným vodorovným a svislým dopravním značením 

určeným pro dětská dopravní hřiště. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Ing. Gabriela Křížková 

tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I  


