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Úřad Městského obvodu                            Pro zasedání Zastupitelstva MO   
Pardubice VII                                            Pardubice VII dne 16. 12. 2020 
 
Předkladatel: 
Vítězslav Čapek, starosta Městského obvodu Pardubice VII 
 
Kompletace: 
Marcela Kroutilová, tajemnice úřadu 

Podklady a zdroje: 
- vedoucí odborů ÚMO Pardubice VII 

 

Aktualizace PROGRAMU ROZVOJE 
Městského obvodu Pardubice VII  
na období 2019 – 2022_Příloha 

 

Důvodová zpráva: 
Zpráva je předkládána v souladu s čl. VIII – Systém přijaté kontroly „Programu rozvoje 
MO Pardubice VII na léta 2019–2022“ (dále jen PRMO).  Aktualizace Přílohy PRMO je za 
období ode dne schválení první kontroly a aktualizace PRMO Zastupitelstvem Městského 
obvodu Pardubice VII dne 17.6.2020.  
Aktualizace Přílohy PRMO je vyvolána změnami v celkovém pokrytí předpokládanými 
zdroji dle střednědobého výhledu rozpočtu MO Pce VII schváleného ZMO do roku 2022, 
dále změnami ve financování jednotlivých investičních akcí, řada z nich je již realizována 
a dochází k úpravě konečné ceny. Na tomto základě jsou některé akce navrženy 
k vyřazení.  
Změny v Příloze PRMO – navrženo k vyřazení, přesunutí tzv. pod čáru: 
Obecní dům Rosice – oprava fasády, rohových oken a odvodnění 
Revitalizace veřejné zeleně – Olšina - využití prostoru bývalého lesního pozemku za ulicí 

K Olšině k výstavbě nového příměstského parku 
Revitalizace veřejného prostranství ulice Za sportovní školou - řešení veřejného 

prostranství do Nových Ohrazenic od křižovatky s ulicí Trnovská 

Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy v ulici Semtínská u č. p. 264-267-rekonstrukce 

chodníku přilehlého k nemovitostem včetně obrub a nové zámkové dlažby s napojením na 

zpevněnou plochu před garážemi – nová zámková dlažba (živičná plocha) včetně řešení 

odvodnění. 

Odvodnění vozovky Poláčkova - demontáž stávajících žlabů a řešení odvodnění vozovky 

montáží nového zařízení. 

Obecní dům Doubravice - výměna střešní krytiny/pláště, oprava střešní konstrukce, nový 

nátěr hodin. 

Výstavba „Fit stezky městským obvodem“ - realizace trasování stávajícími stezkami 

s realizací krátkých spojek mezi funkčními prvky trasy 
Zprávu projednala RMO dne 2.12.2020. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VII projednalo a schvaluje dle důvodové 
zprávy aktualizaci „Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII na léta 2019 – 
2022“_Příloha. 
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PŘÍLOHA   
 

 

Místní část Název akce Poznámka Předpoklad 

ceny 

Rosice     

1 

REALIZOVÁNO 
2020 

Dělící ostrůvek 

přechodu pro chodce 

na Bělehradské ulici 

Bezpečnostní opatření - zklidnění 

dopravy v prostoru přechodu pro 

chodce z Kréty do Polabin IV 

500 000,- 

2 

PD 2020 
Lávka přes slepé 

rameno Labe 

Řešení nebezpečné dopravní situace na 

vozovce za farou vymezením cyklistů a 

pěších.  

32 000 000,- 

3 

PD 2019 
Hasičská zbrojnice 

Rosice 

Výstavba nové hasičské zbrojnice. 

Částka Kč 6 300 000,- je blokovaná 

v rozpočtu MmP. 

0,- 

4 

 

PD 2020 

Rekonstrukce 

komunikace a 

chodníku v ul. J. K. 

Tyla 

Rekonstrukce podloží a povrchu 

komunikace, opravy dešťových vpustí, 

obrub, řešení odvodnění, chodníky ze 

zámkové dlažby (v úseku od křižovatky Gen. 

Svobody po sběrný dvůr) 

4 700 000,- 

5 

ZRUŠENO 

6/2020 

   

6 

 

PD 2020 

Rekonstrukce 

chodníků v ul. 

Prokopa Holého 

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé.  
Úseky: od ulice Chelčického-O. Brázdy L strana, od 

O. Brázdy-Borová P strana včetně části 

v křižovatce, od Borová na konec obě stany, celkem 

cca 700 m   

3 400 000,- 

7 

REALIZOVÁNO 
 

Instalace 

zavlažovacího 

systému v parku 9. 

května  

Řešení zavlažování veřejné zeleně 

náměstí vrtanou studnou s rozvodem a 

přípojkou elektro. 

554 242,- 

8 

REALIZOVÁNO 
 

Rekonstrukce 

zpevněné plochy u 

Sokolovny 

Rekonstrukce povrchu, řešení 

odvodnění, výměna obrub prostoru u 

Sokolovny v ulici Gen. Svobody. 

261 566,- 

9 

 

REALIZOVÁNO 
 

Rekonstrukce 

chodníku u točny 

MHD Kréta 

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé (konec ulice 

Legionářská k přechodu pro chodce na Pol. II.) 

251 940,- 

10 Obecní dům č.p. 

198 

Oprava fasády, řešení výměny 

rohových oken, úprava odvodnění 

objektu,  

1 500 000,- 

   

C E L K E M místní část 

 

41 667 748,- 
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Trnová    

1 

PD 2020 
Výstavba nového 

chodníku v Trnové 

Výstavba nového chodníku - 

spojnice prostoru mezi firmu AAA 

auto a Poliklinikou Trnová  
(v návaznosti po řešení CZ Stavební H.). 

650 000,- 

2 

REALIZOVÁNO 
2020 

Oprava zpevněné 

plochy v ulici J. 

Jabůrkové.  

Rekonstrukce betonové plochy před 

bytovým domem č. p. 261 – 263 

výměnou krytu včetně podloží. 

602 440,- 

REALIZOVÁNO 
 

Stanoviště pro 

vánoční strom 

Řešení umístění kotvení pro účely 

dočasného umístění vánoční výzdoby - 

stromu.   

 

4 Revitalizace 

veřejné zeleně - 

Olšina 

Využití prostoru bývalého lesního 

pozemku za ulicí K Olšině k 

výstavbě nového příměstského parku 
(řešit možnost propojení mlatovou cestou 

s parkem u měnírny DpmP a dále poliklinikou 

Trnová). 

1 500 000,- 

  C E L K E M místní část 1 252 440,- 

Ohrazenice    

1 

REALIZOVÁNO 
2020 

Výstavba nového 

parkovací stání ulice 

Pištorova 

Realizace nových parkovací stání v 

prostoru mezi konečnou MHD a 

nadchodem k žel. st. Semtín. 

1 467 300,- 

2 

PŘIHLÁŠEN 
DOTACE 2020 

Oprava hráze 

rybníčku Ohrazenice 

Realizace opravy hráze, zpevnění 

břehů, odbahnění, oprava vstupní a 

výstupní výpusti, sadové úpravy (spojení 

s parkem Ohrádka mostkem). 

1 000 000,- 

3 

PD 2020 

Výstavba nové 

parkovací plochy 

v ulici Semtínská. 

Výstavba nového parkoviště pro cca 10 

vozidel u č.p. 290, včetně PD. 

1 300 000,- 

4 Revitalizace 

veřejného 

prostranství ulice 

Za sportovní 

školou 

Řešení veřejného prostranství do 

Nových Ohrazenic od křižovatky 

s ulicí Trnovská (např. psí hřiště, tzn. 

prostor vybavený několika agility prvky pro 

volný výcvik psa). 

500 000,- 

5 

REALIZOVÁNO 

2020 

Rekonstrukce 

Oprava části 

komunikace mezi ul. 

Dvořákova-

Smetanova 

Rekonstrukce Oprava části vozovky 

podél revitalizované plochy (kopce) 

včetně výměny obrub a řešení 

odvodnění.  

796 156,- 

6 

REALIZOVÁNO 

2020 

Rekonstrukce 

chodníku ul. 

Arbesova u školy 

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé 

240 335,- 

7 

PD 2020 

Rekonstrukce 

chodníku v ulici 

Pištorova proti točně  

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé (část) 

550 000,- 

8 Rekonstrukce 

chodníku a 

zpevněné plochy 

Rekonstrukce chodníku přilehlého 

k nemovitostem včetně obrub a nové 

zámkové dlažby s napojením na 

1 500 000,- 
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v ulici Semtínská u 

č. p. 264-267 

zpevněnou plochu před garážemi – 

nová zámková dlažba (živičná plocha) 

včetně řešení odvodnění. 

9 OpravaRekonstrukce 

chodníku Hradišťská 

u Ohrádky 

Odstranění stávajícího povrchu, 

rekonstrukce podloží a osazení 

zámkové dlažby včetně prvků pro 

slabozraké a nevidomé (část). 

300 000,- 

10 Odvodnění 

vozovky Poláčkova 

Demontáž stávajících žlabů a řešení 

odvodnění vozovky montáží nového 

zařízení. 

1 500 000,- 

  C E L K E M místní část 5 653 791,- 

Doubravice    

1 

PD 2020 

Oprava břehů a 

čištění „bazény“. 

Zpevnění břehů, oprava, čištění, 

odbahnění. 

1 900 000,- 

2 Oprava chodníku od 

garáží po SÚS Pce 

Kraje 

Přeložení stávajícího povrchu, oprava 

podloží. 

1 000 000,- 

REALIZOVÁNO 
 

Výstavba zpevněné 

plochy u č. p. 54 

Výstavba nové zpevněné plochy včetně 

podloží - připojení k MK. 

212 464,- 

4 Oprava účelové 

komunikace  

Oprava účelové komunikace 

Doubravice - Semtín. 

1 000 000,- 

5 Obecní dům č.p. 8 Výměna střešní krytiny/pláště, 

oprava střešní konstrukce, nový 

nátěr hodin 

3 000 000,- 

  C E L K E M místní část 4 112 464,- 

MO VII    

1 Výstavba „Fit 

stezky městským 

obvodem“ 

Realizace trasování stávajícími 

stezkami s realizací krátkých spojek 

mezi funkčními prvky trasy (výstavba 

odpočívadel, street workout, info tabule 

s průběhem trasy, apod.) 

1 000 000,- 

  CELKEM 52 686 443,- 

 

Podbarveno – navrženo k vyřazení/vypuštěno tzv. pod čáru – tyto částky nejsou 

započteny v konečném součtu 

 

 

 
 
 

 


