
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 
17. 3. 2021 

 
 
Přítomni: Bc. Petr Dufek, Ing. Jan Jedlička, Ing. Šárka Hošková, Ing. Lukáš Havlena, Ing. Hana Demlová, Ing 

Jaroslav Sochor, Ing. Jiří Hájek 
 
Komise byla usnášeníschopná 
 

 
Program jednání komise 
 

1. Úvod 
2. Představení nového tajemníka komise 
3. Program rozvoje MO V pro rok 2021 (plnění za rok 2020 a dořešení problematických bodů) 
4. Revitalizace vnitrobloku „Háčko“ 
5. Projekt revitalizace Náměstí Dukelských hrdinů, další etapy – nové požadavky OHA 
6. Plánovací smlouva SKN (aktuální stav jednání mezi městem Pardubice a developerem) 
7. Projektový zásobník 
8. Diskuse 

 
 
Ad 1) 
Úvod 
Předseda komise Bc. Petr Dufek přivítal členy komise a zahájil jednání v 16:30 hod. 
 
Ad 2) 
Proběhlo představení nového tajemníka komise p. Jana Brožka 
 
Ad 4) 
Komise projednala výstupy z jednání ZMO ze dne 10.3.2021 ve věci redukce parkovacích míst. 
Předseda komise uvedl, že provedl kontrolu počtu zaparkovaných aut ve vnitrobloku - cca 60 – 65 aut a v okolních 
ulicích A. Krause a Sokolovská – cca 90 aut. 
Ing. Havlena uvedl, že i po navržené redukci parkovacích míst by došlo k jejich nárůstu cca o 75% oproti současnosti. 
Ing. Hájek poukázal na skutečnost, že MO V nemůže prokázat projednání projektové dokumentace s dotčenými SVJ. 
Ing. Demlová připomněla, že věci prospívá, když jsou obyvatelé, jichž se výrazné změny v jejich okolí dotýkají, se 
změnami seznámeni. A to nejlépe prostřednictvím výborů společenství vlastníků, na základě předchozího projednání 
změn z úrovně MO s příslušnými předsedy výborů.   
 
Po delší diskusi došlo k hlasování. 
 
Usnesení: 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu souhlasí se současnou podobou PD vnitrobloku „H“ 
a doporučuje RMO k realizaci 
Pro:   1 Dufek 
Proti:  4 Demlová, Hošková, Havlena, Hájek 
Zdržel se: 2 Jedlička, Sochor 
Usnesení nebylo přijato 
 
 



 
 
 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje RMO podpořit úpravu PD na revitalizaci 
vnitrobloku „H“ s redukcí parkovacích stání dle usnesení ZMO č. 102/2021 
Pro:  3 Havlena, Hájek, Demlová 
Proti  0 
Zdržel se: 4 Dufek, Jedlička, Hošková, Sochor 
Usnesení nebylo přijato 
 
 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje RMO projednat možnost veřejného 
užívání školní zahrady ve vnitrobloku „H“ 
Pro: 7 
Proti: 0 
Usnesení bylo přijato  
 
 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje RMO zvážit přesun současného 
dětského hřiště do JZ rohu vnitrobloku „H“ mezi čp. 2380 a 2379, případně na jiné vhodné místo. 
Pro:  6 Demlová, Jedlička, Hošková, Havlena, Hájek, Sochor 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 Dufek 
Usnesení bylo přijato 
 
 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje RMO v rámci realizace vnitrobloku „H“ 
vybudovat cestu pro pěší z ul. Kpt. Nálepky od točny MHD mezi čp. 2380 a 2379 do vnitrobloku „H“. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Usnesení bylo přijato 
 
 
Ad 5) 
Komise se seznámila s průběhem jednání mezi UMO V a OHA. 
Ing. Hájek vznesl námitku k dopravnímu řešení v PD z důvodu možnosti 3 možných vjezdů, ale pouze jednoho 
výjezdu. Navrhl, aby dopravní řešení bylo přepracováno a byl umožněn výjezd i do ul. Jilemnického. 
 
18:10 odešel Ing. Hájek 
 
Usnesení 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje RMO přepracování PD v souladu 
s požadavky OHA. 
Pro:  4 Dufek, Demlová, Sochor, Hošková 
Proti:  0 
Zdržel se: 2 Jedlička, Havlena 
Usnesení bylo přijato 
 
 
Ad 3) 
Došlo k dohodě na zapracování změn navržených Ing. Havlenou před jednáním ZMO 10.3.2021 a k potřebě 
přepracovat dokument Program rozvoje MO V do přehlednější formy. Obě změny provést do řádného ZMO v červnu 
2021. 
 
 
Ad 5, 6) 
K projednání těchto bodů nedošlo 



 
 
 
Termín dalšího jednání komise je 21. 4. 2021 v 16:30 
 
 
Konec jednání 19:10 
 
 
Zapsal:  Brožek Jan 
 
 
Ověřil: Ing. Dufek Petr, předseda komise 


