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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

 

Č. j.   UMOI/2043/2021/KU/SEKR/Mt 
Ev. č.  5796/2021 
Spis. zn. 834/2021 
 

Z á p i s 
ze 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, které se 

konalo dne 21. 4. 2021 od 16 hodin v zasedací místnosti v mezipatře 
budovy MmP v ul. U Divadla 828 

 
Přítomni: Ing. Dominik Bečka, Mgr. Jiří Čáslavka – dostavil se v 16:32 h, Ivana 

Dolečková, Ing. Patrik Dospěl, Mgr. Michal Drenko, Roman Harmat, Mgr. Marie 
Hubálková, PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Ing. Jiří Lejhanec, Mgr. Vladimír Martinec, 
Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej 
Šebek (dále jsou jména uváděna bez titulů) 

Omluveni: Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.,  

Zasedání zahájila Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„starostka“), přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na zahájení zasedání přítomno 13 členů 
zastupitelstva.  
 
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Alena Stehnová       (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Ivana Dolečková 
- Marie Hubálková       (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
Zastupitel Filip Sedlák požádal starostku e-mailovou zprávou o zařazení bodu jednání 
zastupitelstva „Jasan Pardubice“.. 
Starostka doplnila program zasedání o bod „Prezentace Ing. arch. Pavlíka – výstavba 
„Rezidence Na Dolíku“ v ul. Na Hrádku“ 
Zastupitel Jaroslav Menšík navrhl předřadit obě prezentace před ostatní body. 
 
 

Program 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
(dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 

 
1. Prezentace Ing. arch. Meda a Ing. Kuldy (firma  Stapro) – „Bytový komplex“ Smilova ul. 
2. Prezentace Ing. arch. Pavlíka – výstavba „Rezidence Na Dolíku“ v ul. Na Hrádku 
3. Jasan Pardubice 
4. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
5. Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I 
6. Diskuze 

 
Program 13. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen       (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření ověřovatelů 
schválen. 
 
Ověřovateli zápisu ze 13. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byli jmenováni: 
- Dominik Bečka 
- Jaroslav Menšík 
 
Zapisovatelkou zápisu ze 13. zasedání byla jmenována Hana Matuchová. 
 
 
 

1. 

Prezentace Ing. arch. Meda a Ing. Kuldy (firma STAKO s.r.o.) – „Bytový 
komplex“ Smilova ul 

 
- Ing. Kulda představil přítomným zastupitelům firmu STAKO 

- Ing. arch. Med seznámil zastupitele s projektem rezidence na místě bývalých tiskáren 
ve Smilově ulici 

- termín dokončení – v roce 2023 
- 104 bytů, 1 300 m2 nebytových prostor (na prodej), 230 parkovacích míst + 30 veřejných 

pro hosty rezidentů 
 

- v průběhu prezentace se dostavil v 16:32 h Jiří Čáslavka 

 
 

2. 

Prezentace Ing. arch. Pavlíka a Ing. Martina Štěpánka – výstavba  
„Rezidence Na Dolíku“ v ul. Na Hrádku 

 

- Ing. arch. Pavlík a Ing. M. Štěpánek seznámili zastupitele s projektem 
- 35 byt. jednotek, 70 parkovacích míst, 350 m2 administrativních ploch 
- dotaz na řešení dopravy – výjezd na Sukovu třídu – jedná se o spolufinancování křižovatky 

 
 

3. 

Jasan Pardubice 
 
Zpravodaj: Filip Sedlák 

- Filip Sedlák v úvodu požádal o možnost vystoupení 3 zástupců z řad veřejnosti (Jiří Beran, 
Tibor Schwarz, Alena Pikáliová) 

 
Hlasování:       (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
 
- v jednotlivých vystoupeních požádali o podporu jejich záměru – buď podpořit jejich 

petici nebo formou vlastního dopisu adresovaného společnosti Saller 
- vznikla petice za ponechání stromu na místě 
 
Text petice/otevřeného dopisu adresovaný majiteli pozemku 
Otevřený dopis vedení společnosti NewCo Immo CZ/Saller Gruppe, Weimar-Legefeld, která 
v prostoru za hypermarketem Albert u pardubického nádraží hodlá rozšířit svůj obchodní 
objekt na úkor zeleně, která obchodní oblast odděluje od tzv. Podkovy, což je cenný krajinný 
prvek, vzniklý z původního ramene Labe. 
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Pokud k výstavbě dojde, zmizí poslední přirozená bariéra mezi obchodní zónou a volnou 
přírodou a bude pokácen jeden z nejkrásnějších stromů na území Pardubic - mohutný asi sto 
šedesát let starý jasan s obvodem více jak pět a půl metru, který byl opakovaně navrhován 
jako strom památný. Obracíme se na vedení společností s touto žádostí a pardubickou 
veřejnost žádáme, aby se k dopisu připojila svým podpisem formou elektronické petice.  

Vážení zástupci společnosti NewCo Immo CZ/Saller Gruppe, 

oslovujeme Vás jako občané města Pardubic s prosbou o záchranu majestátního jasanu, 
ohroženého Vaším investičním záměrem v našem městě. Žádáme Vás proto o odstoupení od 
záměru výstavby obchodní plochy u pardubického přednádraží, v ulici Kapitána Bartoše, na 
pozemcích 1803/6, 1800/2 a 1803/13, k.ú. Pardubice.  

Přečetli jsme si na Vašich stránkách deklarace o přístupu Vaší společnosti k životnímu 
prostředí. Vážíme si toho a těší nás, že „neberete ekologii pouze jako frázi, a že Vaší misí je 
stavět budovy pro lidi“. Na Vašich webových stránkách taktéž citujete Johanna Wolfganga von 
Goethe: „U budovy je třeba dbát na tři věci: aby stála na správném místě, aby měla dobré 
základy a aby byla dokonale postavená.“  

My, obyvatelé města, jehož životní prostředí je zasaženo řadou nepříznivých faktorů (chemický 
průmysl, intenzivní doprava), naučili jsme se bojovat o každý kousek přírody a o každý cenný 
strom či louku.  Domníváme se, že budova Vašeho nákupního centra nebude stát na správném 
místě, pokud bude muset stavbě ustoupit majestátní jasan, který zde roste již více než 160 let 
a nebude mít dobré základy, když vyžaduje devastaci místního ekosystému. Pokud opravdu 
“stojíte za ekologií a věříte v její smysl", jak sami píšete, tak se s námi jistě shodnete v tom, že 
nádherného starého stromu je třeba si vážit a že je důležitější než komerční budova, kvůli které 
by měl být pokácen.  

Apelujeme na Vás tedy jako na společnost, jejíž “etickou povinností je vést svět k lepší kvalitě 
života a přinést tak možná i trochu víc štěstí". My, obyvatelé města Pardubic, budeme mít vyšší 
kvalitu života a budeme šťastnější, když změníte své původní záměry a zachráníte tím náš 
jasan.  Jako obyvatelé města se budeme velice rádi podílet na transformaci tohoto pozemku 
a jeho okolí na místo, které bude reflektovat Vaše korporátní hodnoty a bude zároveň sloužit 
všem obyvatelům Pardubic. 

Jménem občanských spolků a jednotlivců /mimo jiné za Spolek Chráníme stromy Pardubice, 
spolek Zelená pro Pardubicko, Pardubickou pobočku Českého svazu ochránců přírody, 
Pardubické ekologické fórum 

Byly předloženy 3 návrhy na usnesení. 

Hlasování o všech 3 návrzích společně  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
 
Usnesení č. 92Z   13/04/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a)   p o v ě ř u j e 

starostku MO Pardubice I, sepsáním a odesláním dopisu majiteli pozemku 1800/2 a 
1798/1, v katastrálním území Pardubice v němž bude vyjádřen názor zastupitelstva o 
důležitosti jasanu a přilehlého přírodního území pro náš obvod a nesouhlasu s jeho 
kácením. 

b)   s e   p ř i p o j u j e 
k petici/otevřenému dopisu adresovanému majiteli pozemku 1800/2 a 1798/1, 
v katastrálním území Pardubice. Text petice/otevřeného dopisu je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

c)   p o v ě ř u j e 
starostku MO Pardubice I, zahájením jednání s náměstkem primátora pro životní prostředí 
Janem Nadrchalem ve věci vyhlášení VKP Podkova Pardubice z důvodu možných 
budoucích revitalizací v tomto území včetně řešení majetkových vztahů. 
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4. 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 

Zpravodaj: Alena Stehnová 

- uskutečnila se diskuze k jednotlivým bodům zprávy 
 

Jiří Kotyk 
- dotaz na jednání u primátora dne 18. 3. 
- dotaz na 6. 4. - osazení pamětní desky, která tam byla již před postavením samotného 

pomníku - tajemnice má za úkol zjistit, jestli je deska kvalitně osazena, starostka bude  
e-mailem informovat zastupitele 

 

Jiří Čáslavka 
- dotaz na park Na Špici – na příští jednání připravit koncepční materiál, co bude v parku 

Na Špici – starostka informace seskupí a všem zastupitelům pošle  Z: starostka 
 
Filip Sedlák 
- předložil opakovaně níže uvedený návrh usnesení 
 
Hlasování: 
PRO   5 F. Sedlák, J. Kotyk, J. Lejhanec, D. Bečka, J. Čáslavka 
PROTI 5 P. Dospěl, M. Hubálková, J. Menšík, O. Šebek, I, Dolečková 
ZDRŽEL SE 4 R. Harmat, V. Martinec, M. Drenko, A. Stehnová 
 
NÍŽE UVEDENÝ NÁVRH NEBYL PŘIJAT  13/04/21 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s i   v y h r a z u j e   p r a v o m o c 
vyjadřovat se jakožto účastník územního řízení pro stavby na území městského obvodu 
Pardubice I. Tento postup vychází ze statutu města čl. 24 bod 2. 
 
 
Usnesení č. 95Z   13/04/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 

5. 
Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Zpravodaj: Dominik Bečka 

- bez diskuze 
 
Usnesení č. 96Z   13/04/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.10 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z, 73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z 
3.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 88Z, 90Z, 91Z 
 
 



5 

 

6. 
Diskuze 

 
Jiří Kotyk 
- obelisk – oběti bombardování z r. 1944 – o termínu informovat školu npor. Eliáše v Polabinách 
- hlídat termín (tajemnice) – konec dubna, začátek května 
 
Michal Drenko 
- požadavek na dopravní komisi – zabývat se ul. Na Ležánkách a Na Špici 
 
Jiří Čáslavka 
- zabývat se znovu revitalizací vnitrobloků – dá návrh na pilotní projekt při přípravě rozpočtu 
 
Ivana Dolečková 
- dát do zpravodaje poděkování DDM Beta za naučnou stezku 
 
 
 

Zasedání bylo ukončeno 18:45 hodin, 
14. zasedání ZMO Pardubice I se uskuteční ve středu 23. června 2021 od 16:00 h 

v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828 
 
Zápis vyhotoven dne 21. 4. 2021 
Zpracovala: Hana Matuchová  
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 

……………………………………………..… 
Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………................................  ……………………….................................. 
  Dominik Bečka     Jaroslav Menšík 


