
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

  
 

Zápis z jednání Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu  
MO Pardubice V ze dne 29. 9. 2021 

 
 
Přítomni: Bc. Petr Dufek, Ing. Šárka Hošková, Ing. Lukáš Havlena, Ing. Hana Demlová, Ing Jaroslav Sochor 
 
Omluveni: Ing. Jiří Hájek  
 
Komise byla usnášeníschopná 
 

 
Program jednání komise 

1. Úvod  

2. Program rozvoje MO Pardubice V pro rok 2021 (plnění za rok 2020 a dořešení problematických bodů) 

3. Nové podněty členů komise 

4. Diskuse 
 
Ad 1) 
Úvod 
Předseda komise Bc. Petr Dufek přivítal členy komise a zahájil jednání v 16:30 hod. 
 
Na úvod se řešily termíny jednání komise v r. 2022. Bylo dohodnuto, že jednání komise bude v r. 2022 probíhat každé 
třetí pondělí v měsíci od 16:30 do 18:00 hod. 
 
Ad 2) 
Program rozvoje MO Pardubice V pro rok 2021 (plnění za rok 2020 a dořešení problematických bodů) 
Komise projednala stávající verzi Programu rozvoje a v rámci jednání byly navrženy změny a z důvodu aktualizace i 
doplnění nových bodů. 
Dále se komise shodla na přepracování formy dokumentu do „tabulkové“ podoby, a to z důvodu jeho přehlednosti. 
Komise požádala tajemníka komise o prověření údajů z Programu rozvoje a dodání různých studií. 
 
Z důvodu nedostatečného plnění vyhodnocení Programu rozvoje  bude při projednání konečné verze za r. 2021 
navrženo usnesení o nutnosti plnění vyhodnocení Programu rozvoje tak, jak program ukládá. 
17:35 odchází Ing. Jedlička 
 
Ad 3) 

Nové podněty členů komise 

 

Ad 4) 
Diskuse 
 
Veřejné projednání SKN – zda se počítá s novým veřejným projednáním zrušeným z důvodu COVID 19. 
 
Byl vznesen požadavek, aby úřad požadoval od investorů opravy svršků chodníků v celé šíři a ne pouze v místech 
výkopu. 
 
 
Termín dalšího jednání komise je 20. 10. 2021 v 16:30 



 
Konec jednání 18:20 
 
 
Zapsal:  Brožek Jan 
 
Ověřil: Bc. Dufek Petr, předseda komise 


