
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 ze dne 20. 5. 2019 

 

Přítomni:  Bc. Petr Dufek, Ing. Jan Jedlička, Ing. Šárka Hošková, Ing. Hana Demlová, Ing. Jiří 
Hájek, Ing. Jitka Češková, Ing. Jaroslav Sochor 

 
Omluveni:  
  
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Pochůzka po obvodě 
 
Ad 1) 
Zahájení jednání komise 
Předseda komise Bc. Petr Dufek zahájil jednání komise v 16.30 hod.  
 
Ad 2) 

✓ Dopravní řešení ul. Na Spravedlnosti 
Projektovou dokumentaci na řešení dopravní situace v ul. Na Spravedlnosti zadalo Statutární 
město Pardubice, v současné době je vydáno územní rozhodnutí. 
Projektová dokumentace řeší dopravu v klidu v celé délce ulice, vybudování zastávky MHD 
v prostoru před objektem Krajského ředitelství Policie ČR, zobousměrnění části ulice, a to 
v úseku ulic Rokycanova – S. K. Neumanna, světelnou signalizaci na výjezdu z ul. Pichlova a 
Na Spravedlnosti do ulice S. K. Neumanna, umístění mobiliáře. 
Investorem akce bude Statutární město Pardubice. 
 

✓ Výstavba v okolí Polikliniky Vector 
Výstavba objektů Juniorcentra, Vector II, bytového komplexu Luxory Home, Rezidence Na 
Spravedlnosti velice ztíží dopravní situaci v dané lokalitě. Všechny objekty mají požadovaný 
počet parkovacích stání.  
Je nutné řešit rezidentní parkovací stání v lokalitě, tak, aby bylo zajištěno parkování pro 
stávající obyvatele. 
 

✓ Ul. Rokycanova 
V úseku ul. Pichlova – Na Spravedlnosti zvážit možnost vybudování parkovacích stání na 
jedné straně ulice. 
 

✓ Výstavba bytových domů Pod Vinicí 
Výstavba je prováděna soukromou společností, v současné době veřejná prostranství ještě 
nejsou předána městu, mobiliář a odpadkové koše na TKO či psí exkrementy v současné době 
řešeny městským obvodem nejsou. 
V současné době se připravuje projektová dokumentace na výstavbu dětského hřiště na 
pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. 



 
✓ Výstavba v prostoru bývalého železničního vojska 

V současné době se provádí demoliční práce, do budoucna by v této lokalitě měla vzniknou 
nová bytová výstavba, včetně obchodního domu Lidl. Celý prostor je v soukromém 
vlastnictví. 
 

✓ Objekt kasáren TGM 
V prostoru podél ulice S. K. Neumanna a ul. Svobody by měl být vybudován objekt Úřadu 
práce. 
Ostatní pozemky a budovy jsou ve vlastnictví města, v současné době ještě není rozhodnuto, 
jak bude daný prostor využit.  
Na zpevněné ploše s vjezdem od Zborovského náměstí je vybudováno záchytné parkoviště, 
které není zatím řidiči moc využíváno. 
 

 
 
Ad 3) 
Závěr 
Termín příští komise – 17. 6. 2019 od 16.30 hod., zasedací místnost ÚMO Pardubice V. 
 
 
Zapsala: Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
Ověřil: Bc. Petr Dufek 
 
 


