
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 7.9.2021 
 

Přítomno 8 členů – komise je usnášeníschopná. 

Předseda komise zahájil jednání.  

 

1. přestavba Hypermarketu Albert (PPP spol. s r.o.) 

Zástupci projektanta představili záměr obou etap rekonstrukce OC.  

Diskuze:  
Členové komise směřovali dotazy na režim a kapacitu parkování. 
Parkoviště je navrženo v režimu placeného stání. Kapacita je o 154 PM vyšší, než požaduje pro 
nové využití normový výpočet (∑ 793 PM – suterén, na povrchu, u McDonald). Oproti původnímu 
počtu se kapacita snížila. 
Dotazy a doporučení směřovaly k řešení zeleně. Upozornění na odstranění ostrůvků s keřovou 
výsadbou, navrhované stromy umístěny v úzkých rabátkách. Doporučují zintenzivnit výsadbu 
stromů pro větší přistínění ploch. 
Další doporučení se týkalo zlepšení kvality veřejného prostranství, zejména u vstupů do objektu. 
V souvislosti s tepelnou mapou Pardubic pracovat s modrozelenou infrastrukturou.  
Odvodnění ploch je řešeno dle požadavků OŽP – trvá na odvodu DV do kanalizace. 
Další připomínky se týkaly architektonického řešení fasád, poukazováno na nízkou kvalitu 
grafického pojetí fasády, doporučení na potlačení množství reklamy a její grafickou kultivaci. 
Zmíněno doporučení na případně možnou spolupráci s umělci při tvorbě grafiky fasád. 
 
Usnesení: KUA doporučuje věnovat větší péči na návrh zeleně a zlepšení kvality veřejného 
prostranství vstupních prostranství OC. 

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

Usnesení: KUA považuje předložený návrh řešení fasád objektu za nekvalitní. Doporučuje 
případné zapojení a spolupráci s výtvarnými umělci při návrhu grafického designu fasád.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2                    Usnesení bylo přijato 

2. EPIQ (Magnum 2) – nový návrh (RS Group, arch. František Troják) 

Autor návrhu, arch. Troják, představil projekt novostavby víceúčelového objektu. Návrh navazuje 
na původní projekt s platným stavebním povolení – respektuje jeho výšku a objem. Procesně 
investor plánuje využít formu řízení změny stavby před jejím dokončením. 

Diskuze:  
Dotaz na pasáž a její náplň – bude skutečně fungovat jako pasáž? Bude propojena i se stávajícím 
objektem Magnum?  
Ano, propojení s Magnum I je předběžně dojednáno. Nájemci komerčních jednotek jsou pečlivě 
vybíráni s ohledem na vytvoření aktivnějšího parteru.  
Námět na dořešení prázdného severního předpolí domu – působí nedopracovaně. 
Obecně je návrh objektu komisí vnímán pozitivně – jak po stránce architektonického řešení, tak 
plánované funkční náplně. 
 
Usnesení: KUA doporučuje záměr k realizaci. KUA doporučuje řešit pasáž jako živý prostor. 

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



3. Sakařova II – upravený návrh (atelier Klose) 

Autor studie, arch. A. Klose, představil aktuální podobu návrhu, upravenou na základě vznesených 
regulačních parametrů OHA, které cílí k redukci měřítka stavby a přiblížení novostavby charakteru 

stávající zástavby. 

Diskuze: 

M. Košař – Vnímá návrh jako hrubé nepochopení pravidel ÚP – možnosti výstavby ve 
stabilizovaném území. Komentuje návrh Územního plánu, ve kterém se dotčená lokalita připouští 
výstavba pouze jako doplnění infrastruktury a nepřipouští navyšování počtu bytů. Úpravu návrhu 
vnímá jako „kosmetickou“. Předložené řešení nesplňuje stanovené parametry, dané navazujícím 
vyjádřením. Zejména poukazuje na překročení zastavěné plochy nadzemní hmoty objektu. 

Sdělil informaci o připravovaném vyhlášení stavební uzávěry pro toto území – zpracovává se návrh 
(MO I). Stavební uzávěra by měla chránit území do schválení nového ÚP. Zároveň zmíněny další 
lokality k ochraně podobného typu – sídliště Dukla, Višňovka, Tesla. 

R. Machala – Považuje návrh jako příliš kapacitní a měřítkově neúměrný. Obavy z nadměrné zátěže 
dopravní obsluhou (napojení podzemní garáže na ulici Ve Lhotkách). Kritizuje nejasný procesní 
postup při projednávání dotčeného záměru ze strany OHA. Územní plán by měl definovat jasné 
mantinely pro lokality takového typu.  

 

Bez usnesení 

 

 

Další plánované termíny jednání KUA:  07. října 

 11. listopadu 

 09. prosince 

 

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


