
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 
21. 4. 2021 

 
 
Přítomni: Bc. Petr Dufek, Ing. Šárka Hošková, Ing. Lukáš Havlena, Ing. Hana Demlová, Ing Jaroslav Sochor, Ing. 

Jiří Hájek 
 
Komise byla usnášeníschopná 
 

 
Program jednání komise 
 

1. Úvod  

2. Revitalizace vnitrobloku „Háčko“ (aktuální stav revitalizace) 

3. Plánovací smlouva SKN (aktuální stav jednání mezi městem Pardubice a developerem) 

4. Projektový zásobník MO V 

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

6. Nové podněty členů komise 

 
 
Ad 1) 
Úvod 
Předseda komise Bc. Petr Dufek přivítal členy komise a zahájil jednání v 16:30 hod. 
 
Ad 2) 
Bc. Dufek informoval o průběhu realizace vnitrobloku, resp. o jednání o součinnosti mezi MIROS, VAK a UMO Pce V. 
Ing. Havlena informoval o podání petice za „změnu řešení“ vnitrobloku H a seznámil komisi s důvody a průběhem 
vzniku petice. K petici se svým podpisem připojilo 167 obyvatel vnitrobloku H. 
Bc. Dufek poznamenal, že dle sdělení tajemníka ÚMO Pce V bude petice projednána na nejbližším jednání ZMO  
 
Ad 3) 
Bc. Dufek informoval komisi o průběhu jednání o Plánovací smlouvě mezi developerem a městem Pardubice. 
V jednání nenastal žádný posun a developer odmítá požadavky města. 
MmP připravuje Zásady pro plánovací smlouvy, aby se do budoucna předešlo problémům při realizaci větších 
developerských projektů.   
 
Ad 4) 
Komise se seznámila s projektovým zásobníkem. 
Realizace akce Stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická je v letošním roce ohrožena z důvodu přesunutí investice 
VAKu na r. 2022. 
Proběhla informace o realizaci DH K Vinici. 
Komise byla seznámena s předpokládanými investicemi, které budou realizovány v letošním roce (vnitroblok H, DH 
K Vinici, ul. Do Zahrádek, rekonstrukce Knihovny v Resslově ul.). 
 
17:40 odešel Ing. Hájek 
 
 
 



Ad 5) 
Na jednání minulé komise bylo dohodnuto zapracování změn navržených Ing. Havlenou před jednáním ZMO 
10.3.2021 a k potřebě přepracovat dokument Program rozvoje MO V do přehlednější formy.  
Na přepracování se dohodli Ing. Sochor a Bc. Dufek.  
Nově zpracovaný dokument se projedná na příštím jednání komise tak, aby mohl být schválen na červnovém jednání 
ZMO. 
 
Ad 6) 
Ing. Havlena otevřel otázku jednání s IP STAV ve věci zpoplatnění parkování pro rezidenty v areálu bytových domů IP 
STAV. Dále upozornil na příslib této firmy, že postaví DH na vlastní náklady, momentálně probíhá výstavba DH na 
náklady MO V.  
Ing. Demlová připomíná jednání pozemkové komise ze dne 21.12., kde starosta MO V informoval o příslibu IP STAVu, 
že firma zrealizuje DH na vlastní náklady. 
Dále proběhla diskuse nad směnou pozemků mezi IP STAV a MmP. 
 
Komise žádá v otázce IP STAV o účast na příštím jednání komise starostu MO V Jiřího Rejdu, DiS. 
 
 
 
Termín dalšího jednání komise je 19. 5. 2021 v 16:30 
 
 
Konec jednání 18:05 
 
 
Zapsal:  Brožek Jan 
 
Ověřil: Ing. Dufek Petr, předseda komise 


