
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 28. 1. 2021 
 

Jednání se uskutečnilo online prostřednictvím MS Teams. 
Předseda komise J. Menšík zahájil jednání. 
Připojeno 7 členů – komise je usnášeníschopná. 

 

1. Zadání dopravně urbanistické studie „Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací“ 

M. Ptáček (OHA) prezentoval návrh zadání dopravně urbanistické studie – požadavky na řešení 
v jednotlivých částech rozsáhlého řešeného území, proces vývoje záměru.  

Diskuze: Š. Vacík, R. Meduna, H. Dvořáčková 

Připomínky k obsahu zadání – obecný cíl zadání se soustředí zejména na ul. Pod Břízkami. Zeleň 
v této ulici označena jako rekreační – nevnímá takto její charakter. 
Cíl zadání bude doplněn a rozšířen. V kapitole zeleň bude lépe formulován požadavek na 
potřebu doprovodného stromořadí v ulici Pod Břízkami. 

Obsahuje zadání požadavek na vybudování parkoviště u krematoria?  
Ano, předpolí krematoria s vyřešením parkování je obsahem zadání studie. 

Bude zohledněno schválené zkapacitnění Anenského podjezdu? Bude studie reagovat na vývoj a 
plánovaný rozvoj v areálu kasáren T.G.M.? 
Bude posuzován dopad na zbytek ulice S.K.Neumanna a řešena následně další místa se sníženou 
propustností. Cílem je návrh, který bude zohledňovat všechny módy dopravy. Zpracovatel studie 
bude v kontaktu manažerem projektového řízení kasáren T.G.M. 

Usnesení: KUA souhlasí se zadáním dopravně urbanistické studie a doporučuje její pořízení. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0     Usnesení bylo přijato 

 

2. Územní studie „Svítkov – Na Pašti“ (v rozpracovanosti) 

Architekt T. Med (Med : Pavlík Architekti) představil návrh územní studie – koncept a východiska 
návrhu, návaznosti a soulad s územně plánovacími podklady, regulační prvky. 

Diskuze: H. Dvořáčková, Š. Vacík, P. Křivánek, R. Machala, R. Meduna, Z. Kavalírová 

Dotaz na soulad návrhu s limity území a regulativy územního plánu. Umožňuje parkování 
automobilů? 
Ano, studie je v souladu s regulativy ÚP. Regulativ zeleně rekreační připouští stavby do 50 m2, 
větší stavby je nutno posoudit z hlediska zásahu do krajinného rázu. Parkování je zamýšleno 
pouze pro obsluhu areálu, neslouží pro sportovce.  

Lze do návrhu ÚP stanovit pro tuto oblast limity zamezující v této ploše parkování? Parkování pro 
obsluhu území považováno za alibistické. V budoucnu sem bude většina dojíždět autem. 
Lokalita není vhodná pro výkonnostní sport. Záměr však není v rozporu s regulativy územního 
plánu – umožňuje sportoviště. Na základě toho považuje OHA za vhodné pořídit podrobnější 
územně plánovací podklad, který stanoví přiměřené regulativy v území pro jeho využití. 

Návrh vnímán jako kultivovaný a respektující přírodní charakter místa. V okolí se nachází 
rozvojová lokalita pro výstavbu ca 100 rodinných domů. Tato funkce je vnímána jako adekvátní. 
Je vhodné mít území pod kontrolou ÚS, než volně k dispozici. 

Vnímán rozpor s obsluhou území osobními automobily, avšak 20 parkovacích se jeví adekvátní. 



Cílem studie je rozdrobení území formou remízů – na parkování tak v území nezbyde místo. 
Návrh regulačního prvku v podobě podmíněné výsadby k plochám hřišť. Mohl by to být jeden ze 
způsobů, jak vynutit a zafixovat ostrůvky vzrostlé zeleně mezi sportovišti. 

Usnesení: KUA se seznámila s návrhem Územní studie a doporučuje její dopracování a 
registraci. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1    Usnesení bylo přijato 

 

3. Zadání aktualizace územní studie Hostovice Jih 

Vedoucí OHA, Z. Kavalírová, představila zadání územní studie a vysvětlila důvody jejího pořízení. 

Diskuze: J. Menšík, Š. Vacík 

Dotaz na charakter objektů. Z čeho byl vyvozen limit pro min. plochu pozemku 500 m2? 
Původně navrhovaný typ zástavby neúměrně zatěžovat území svou velkou intenzitou zastavění – 
hustá řadová výstavba neodpovídala venkovskému charakteru stávající zástavby v obci. 
Regulativ min. plochy pozemku byl stanoven oddělením územního plánování obcí ve správním 
obvodu ORP Pardubice ze zkušeností pro min. vhodnou velikost pozemku umožňující umístění 
izolovaného rodinného domu.  

Usnesení: KUA se seznámila se zadáním územní studie a doporučuje pokračovat v jejím 
pořízení. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0     Usnesení bylo přijato 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 11. února od 15 h. Způsob jednání vyplyne z aktuální 
epidemiologické situace. 

 

 

Zapsal: A. Reiský        Ověřil: J. Menšík 


