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Zápis  

z 27. jednání Komise pro strategii a smart city 

14. 3. 2022; schůzka Microsoft Teams 

 

Přítomni: Leoš Příhoda, Pavel Kožíšek, Karel Haas, Filip Vařecha, Jiří Nožička, Michal Sláma, Zdeněk 

Přikryl, Jan Nadrchal   

Omluveni: František Weisbauer, Michal Javůrek, Daniel Frýda, Pavol Škuliga, Jan Kafka, Filip Šťastný   

Tajemnice komise: Blanka Doležalová  

Hosté: Petr Kvaš, Vítězslav Štěpánek, Miroslav Čada, Jan Chvojka, Martin Kříbala, UDIMO    

 (jména jsou uváděna bez titulů) 

Program jednání: 

1. Záměr a základní principy prodeje části areálu Hůrka formou investorské soutěže  
2. Prezentace výstupů Plánu udržitelné městské mobility 
3. Strategie bydlení – Akční plán - staženo 
4. Strategický plán města Pardubic – Akční plán 2022 
5. Diskuse 

_______________________________________________________________________ 

       Leoš Příhoda 

- Zahájil jednání Komise pro strategii a smart city  

- informoval o bodech programu      

- návrh programu (včetně hostů) byl většinou členů komise odsouhlasen  

 

A. V průběhu jednání byla přijata tato usnesení 

Ad 1) Záměr a základní principy prodeje části areálu Hůrka formou investorské soutěže 

 

 

       Usn. č. 107 

KPSSC doporučuje RmP pokračovat v záměru prodeje a následně předložit záměr prodeje ke 

konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města s tím, že před prodejem by město mělo mít 

jednoznačnou představu o tom, jak bude celá lokalita „Hůrka“ cílově komplexně řešena jako celek. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 
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Neschváleno 

 

 

        Usn. č. 108 

KPSSC doporučuje RmP KPSSC doporučuje radě města Pardubic prodat projednávanou část jako 

celek. Potažmo uvažovat o možnosti opce na další část území. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 

Neschváleno 

 

Ad 2) Prezentace výstupů Plánu udržitelné městské mobility – firma UDIMO 

              

       Martin Kříbala, Pavel Roháč 

- představil výstupy Plánu udržitelné městské mobility dle přiložené prezentace 

- zadání → vytvořit Plán udržitelné městské mobility je strategickým plánem určeným k pokrytí 

potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí 

- cíle → snížit znečištění ovzduší, hluk, objem emisí skleníkových plynů a spotřebu energií; zlepšit 

účinnost a nákladovou efektivitu přepravy zboží osob; přispět k posílení atraktivity a kvality 

městského prostředí a území ve prospěch občanů, ekonomiky a společnosti jako celku; 

zlepšení mobility a dostupnosti města, a to i ve vztahu k okolním obcím a spádovému území; 

zvýšení bezpečnosti dopravy 

- části Plánu mobility → 1) Komunikační strategie 2) Analytická část 3) Návrhová část 4) Akční 
plán 

 
       Martin Kříbala   

- všechny materiály budou zastupitelům a členům komisí poskytnuty nejpozději 15. 3. 2022 do 

mailu. Členové komise budou mít možnost písemně vyjádřit svoje návrhy a připomínky 

k prezentovanému materiálu každý sám za sebe na e-mail: pavel.rohac.ml@udimo.cz do 25. 3. 

2022 12:00 hod 

- připomínky budou zpracovatelem plánu zapracovány a  výsledný dokument bude schvalován 

formou per rollam   

 

 
Ad 3) Staženo 

 

Ad 4) Strategický plán města Pardubic – Akční plán 2022 
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        Usn. č. 109 

KPSSC bere na vědomí návrh Akčního plánu na rok 2022, který je přílohou toho usnesení.   

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1 

Schváleno 

 

Ad 5) Diskuse 

        Usn. č. 110 

KPSSC žádá o prodloužení termínu pro připomínkování Plánu udržitelné městské mobility                  

do 2. 4. 2022.   

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1 

Schváleno 

 

 

           
       C. Termín příštího jednání komise: 

13. 4. 2022 v 15:30 hod (online) 

 

Dosud přihlášená témata na příští jednání: 

1. Lávka – zastávka Závodiště 

2. 3. ledová plocha 

3. Most kpt. Bartoše 

 

D. Hlasování per rollam ze dne 1. 4. 2022: 

        Usn. č. 111 

KPSSC doporučuje radě města schválit dokumentaci Návrhové části a Akčního plánu Plánu udržitelné 

městské mobility statutárního města Pardubice.  

Pro: 10, proti: 1, zdržel se: 1, nehlasoval: 1 

Schváleno 
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Zapsala: Blanka Doležalová         

Ověřil: Jiří Nožička 

Schválil: Leoš Příhoda  


