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1. D vody pro po ízení XVIIa. zm ny Územního plánu m sta Pardubice
M sto Pardubice má územní plán, který byl schválen 4. zá í roku 2001. Od této doby byly schváleny I., II., III., IV., V.,VI., VII., VII.A , VIII., IX., X. a XII. zm ny územního plánu, které v p evážné
mí e upravovaly funk ní využití ploch v jednotlivých lokalitách na území m sta, vyjma VI. zm ny,
která ešila koncep ní dopravní ešení m sta.
Dne 26.6.2012 bylo Zastupitelstvem m sta Pardubic schváleno usnesením . 888/2012 po ízení
XVII. zm ny ÚPmP. Dne 11.12.2012 bylo Zastupitelstvem m sta Pardubic schváleno usnesení .
1120/Z o vyn tí zm ny územního plánu na pozemcích p. . 507/2 a 507/3 k.ú. Pardubice ze XVII.
zm ny ÚPmP a její schválení jako XVIIa. zm ny. P edm tem XVIIa. zm ny je prov ení zm ny
funk ního využití pozemk 507/2 a 507/3 k.ú. Pardubice z funkce zele rekrea ní na funk ní využití bydlení p edm stské.
Vymezení území
Správní území Statutárního m sta Pardubice je vymezeno souborem katastrálních území: Pardubice, erná za Bory, Dražkovice, Drozdice, Hostovice, Lány na D lku, Mn tice, Nemošice, Nové
Jesen any, Ohrazenice, Opo ínek, Pardubi ky, Popkovice, Rosice nad Labem, Semtín, Staré ivice, Staro ensko, Studánka, Svítkov a Trnová. Zám r XVIIa. zm ny územního plánu tak, jak jej
schválilo dne 26.6.2012 Zastupitelstvo m sta Pardubic se dotýká pouze katastrálního území Pardubice.
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2. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjád ené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, v etn rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,
v požadavcích na zm nu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti
ve ejné infrastruktury
Zm na týkající se pouze pozemk 507/2 a 507/3 k.ú. Pardubice prov í rozvoj ploch pro bydlení
v dané lokalit s ohledem na nad azenou územn plánovací dokumentaci. Politika územního rozvoje eské republiky zahrnuje území v rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec KrálovéPardubice. Mezi republikové priority dotýkající se XVIIa. zm ny územního plánu pat í podpora polycentrického vývoje sídelní struktury, hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany nezastav ného území (zejména zem d lské a lesní p dy), ú elné využívání a uspo ádání
území úsporné v nárocích na ve ejné rozpo ty na dopravu a energie.
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje pak stanovují vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek p i zpracování územních studií, územních a regula ních
plán a p i rozhodování o zm nách využití území. V pé i o p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty
území pak ukládají zachování a citlivé dopln ní výrazu sídel tj. nenarušovat cenné m stské a venkovské urbanistické struktury a architektonické i p írodní dominanty nevhodnou zástavbou, omezení fragmentace krajiny, efektivní využívání zastav ného území a zachování celistvosti sídel, preference rekonstrukcí a p estaveb p ed výstavbou ve volné krajin . ZÚR stanovují zásady pro plánování zm n v území a rozhodování o nich, m.j. zastavitelné plochy mimo zastav ná území obcí
navrhovat v nezbytn nutné mí e p i zohledn ní krajinných hodnot území, zvyšovat pestrost krajiny
zejména obnovou a dopl ováním doprovodné zelen podél komunikací a rozptýlené zelen (solitéry, remízky apod.); zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sít .
Z územn analytických podklad vyplývají pro XVIIa. zm nu územního plánu dle SWOT analýzy
další požadavky. Za hrozbu jsou považovány tlaky na zástavbu všech volných ploch ve m stech
bez ešení širších vazeb, stále v tší tlak na zábory zem d lské p dy a volné krajiny z d vodu výstavby, nežádoucí proces suburbanizace, estetické devastace krajinného rázu, zhoršování prostupnosti volné krajiny. Slabou stránkou je ozna ena snížená hodnota krajinného rázu, podpr m rný podíl zvlášt chrán ných území, málo ekologicky stabilních ploch, snížená biodiverzita, intenzívní zem d lská krajina s minimálním podílem zelen , rozši ování zastav ných a zastavitelných území na úkor zem d lské p dy a volné krajiny, zasahování do nejcenn jších zbytk p írodního prost edí – í ních niv. Tlak na zábor nezastav ných i nezastavitelných ploch (zem d lské,
lesní p dy a zbytk p írodn hodnotných území) pro pot eby dopravních, pr myslových staveb a
za ízení pro ob anskou vybavenost a bydlení je stále zna ný. Ráz polabské krajiny, která rychle
ztrácí vysokou zele , je nutno zachovat. Zna ný význam zde má vybudování a propojení funk ní
sít prvk ÚSES (územního systému ekologické stability).
Technická infrastruktura v území je na velmi dobré úrovní, zásobování vodou a energiemi je spolehlivé a nemá zásadní problémy. Silnou stránkou správního obvodu ORP Pardubice je jeho stabilita sociální a ekonomická, kterou prozatím výrazn neohrožují n které nové negativn se projevující tendence spojené s r stem ekonomických aktivit a s požadavky na bydlení. Vnit ními problémy
obvodu jsou p edevším tendence, které není možné s hlediska udržitelného rozvoje území dlouhodob akceptovat: pom rn rozsáhlý suburbaniza ní proces soust ed ný zejména do okraje m st.
Je vhodné využít specifických kvalit území – kulturních památek a dalších architektonických hodnot, fenoménu ek a jejich niv v sídlech i mimo n , etných vodních ploch a p írodních prvk krajiny
v etn rozvoje v tomto regionu tradi ního jezdectví, cyklistiky nebo agroturistiky. Tyto cíle mohou
být negativn ovlivn ny tlaky na nevhodné využití území, které p ináší pouze krátkodobý ekonomický efekt, a které snižují nebo zcela vylu ují plné využití historicky vzniklých hodnot území. Nové
rozvojové plochy musí být za len ny do okolní krajiny, s d razem na ešení hranice zastavitelného
a nezastavitelného území. Výsledky územn analytických podklad budou p i návrhu XVIIa. zm ny
zohledn ny a p ípadn zapracovány do návrhu územního plánu.
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Daná lokalita se nachází na rozhraní zastav ných ploch pro bydlení a funk ní plochy zelen rekrea ní, v sousedství m stského parku sloužícího pro volno asovou aktivitu ob an m sta. P i návrhu zastavitelné plochy bude zohledn na analýza zastav ných a zastavitelných ploch zpracovaná
Odborem hlavního architekta v kv tnu 2010. Nové rozší ení zastavitelné plochy bude ádn od vodn no projektantem, a to jak s ohledem na tuto analýzu, tak s ohledem na § 53 odst. 5 písm.f) a
§ 55 odst. 4 stavebního zákona. P i orientování nových obytných ploch do území je nezbytné
chránit dochované hodnoty p írodní, historické a civiliza ní a tyto hodnoty návrhem podporovat. Je
nutné respektovat území plošné památkové ochrany – MPR, OP MPR, NKP, OP NKP pop . další
architektonicky cenné soubory v blízkosti lokality, které sice nejsou zapsané v ÚSKP R, ale významnou m rou se podílejí na historické struktu e sídla. Nedílnou sou ástí MPR a jejího OP je i
p írodní rámec m sta, v n mž se daná lokalita nachází. P i vymezení plochy budou zohledn ny
p irozené územní prvky – p írodní prvky, cestní sí , hodnotná urbanistická struktura, charakter
území, podmínky jeho dopravní dostupnosti apod. Bude vymezena hranice mezi urbanizovaným
územím a volnou (p írodní) krajinou, v p ípad pot eby budou navržena opat ení ke zkvalitn ní
p echodu obrazu sídla v krajin a krajinného rázu. Sou asné vymezení územního systému ekologické stability, navržené v rámci stávajícího územního plánu, nebude návrhem zm ny dot eno.

Bude provedena aktualizace zastav ného území v souladu s § 189 odst. 1 stavebního
zákona.

3. Požadavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které je nutno prov it
Vymezení ploch a koridor územních rezerv se v rámci XVIIa. zm ny ÚPmP nep edpokládá.

4. Požadavky na prov ení vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných
opat ení a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní nebo p edkupní právo
Nep edpokládá se požadavek na vymezení ve ejn prosp šné stavby, opat ení i asanace.
Pokud návrh XVIIa. zm ny vyvolá v rámci koncep ního ešení pot ebu k umíst ní výše uvedených
zásah , zpracovatel p ípadn navrhne ve ejn prosp šné stavby, opat ení, asanace a vymezí pro
n pot ebné plochy. Asanace budou podrobn specifikovány a zd vodn ny.

5. Požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o
zm nách v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzav ením dohody o parcelaci
Vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách v území podmín no vydáním
regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením dohody o parcelaci se vzhledem
k rozsahu zm ny nep edpokládá.
6. P ípadný požadavek na zpracování variant ešení
XVIIa. zm na územního plánu bude zpracována v etapách návrh a vydání územního plánu. Variantní návrh XVIIa.zm ny vzhledem k rozsahu lokality nebude zpracováván, zpracování variant se
nep edpokládá.
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7. Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání obsahu jeho
od vodn ní v etn m ítek výkresu a po tu vyhotovení
Textová a grafická ást územního plánu bude zpracována v souladu s aktuální metodikou „MINIS Minimální standard pro digitální zpracování územních plán v GIS“ vydanou Pardubickým krajem
v 04/2010 a v souladu s platnými právními p edpisy v tišt né a digitální podob .
Textová ást
Bude zpracována v pot ebném rozsahu dle vyhl. . 500/2006 Sb.
Výkresová ást bude zpracována v pot ebném rozsahu dle vyhl. . 500/2006 Sb., bude obsahovat:
Výkres základního len ní území 1 : 5 000
Hlavní výkres 1 : 5 000
V p ípad pot eby Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5 000
Od vodn ní
Textová ást
Bude zpracována v pot ebném rozsahu dle vyhl. . 500/2006 Sb.
Výkresová ást
Koordina ní výkres 1 : 5 000
Výkres širších vztah 1 : 50 000
Výkres p edpokládaných zábor p dních fond 1 : 5 000
Digitální forma p edání dokumentace
Výkresová ást - standardní vektorové datové vrstvy (v GIS)
Textová ást (formáty DOC, XLS, PDF)
Formát výstup
digitální zpracování splní požadavky Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plán v GIS, verze 2.2, duben 2010 (MINIS)
odevzdaná data budou topologicky správné digitální vektorové vrstvy s popisnými atributy
v sou adnicovém systému S-JTSK.
Požadavky na formát: formát SHP: p i odevzdání ve formátu SHP musí být p ipojeny soubory DBF dle zásad ESRI
Po et vyhotovení
Dokumentace územního plánu bude p edána ve dvou výtiscích návrhu pro spole né jednání, ve
dvou výtiscích po p ípadné úprav pro ízení o územním plánu a ve ty ech výtiscích návrhu
v istopise, vždy s podklady umož ujícími vystavení úplné dokumentace na portálu m sta.
Právní stav
Dokumentace právního stavu bude odevzdána ve ty ech výtiscích v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona s odkazem na §189 odst. 1 stavebního zákona.

8. Požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv XVIIa. zm ny ÚPmP na udržitelný
rozvoj území
Krajský ú ad Pardubického kraje, jako dot ený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu posoudil podle ustanovení § 10i zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí) v platném zn ní a kritérií uvedených v p íloze . 8 tohoto zákona
p edložený návrh zadání územn plánovací dokumentace „Návrh zadání územního plánu Kost nice“ a došel k následujícímu záv ru: k „Návrhu zadání XVIIa. Zm ny územního plánu m sta Pardubic“ není nutno zpracovat vyhodnocení vliv na životní prost edí.
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P íloha . 2

VYHODNOCENÍ ZADÁNÍ
R - Státní energetická inspekce,
Wonkova 1143, 50002 Hradec
Králové
.j. 626/13/52.104/Št ze dne 22.2.2013

Hasi ský záchranný sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526, 530 02
Pardubice
HSPA- 46-58/2013-Sh ze dne 6.3.2013

Krajská hygienická stanice, Klášterní 54,
530 03 Pardubice
.j. KHSPA 01782/2013úHOK – Pce ze
dne 18.2.2013

Krajská veterinární správa, Husova 1747,
530 03 Pardubice
Krajský ú ad, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice
- odbor školství, kultury a
t lovýchovy
Krajský ú ad, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako
dot ený správní ú ad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis a podle § 13 odst. 3 zákona . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, v platném zn ní ve
spojení s § 47 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve zn ní pozd jších p edpis sd lujeme, že s návrhem ÚPM souhlasí.
Od vodn ní:
Návrh ÚPO respektuje požadavky PÚR a ZÚR Pardubického kraje. Zm na se týká funk ního
využití pozemk 507/2 a 507/3 v k.ú. Pardubice. V zásobování energiemi nejsou zásadní
problémy.
P i zapracování požadavk na ešení technické infrastruktury je nutno stanovit ochranná pásma
všech stávajících a nov uvažovaných energetických za ízení (vedení a technologická za ízení
elektro a plyn).
Na základ provedeného posouzení Hasi ský záchranný sbor Pardubického kraje vydává
souhlasné stanovisko s podmínkami:
z hlediska požární ochrany:
- pro plochy ur ené k zástavb budou ur eny odpovídající zdroje vody pro hašení požáru v
souladu s požadavky §29 odst. 1, písm. k) zákona . 133/1985 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
z hlediska ochrany obyvatelstva:
- ve smyslu §20 vyhl. . 380/2002 Sb., k p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva
zapracovat do textové ásti návrhu zadání XVIIa. zm ny územního plánu požadavky z hlediska
civilní ochrany
S projednáním „návrhu zadání XVIIa. zm ny územního plánu m sta Pardubic“
s o u h l a s í.
P edm tem návrhu zadání XVIIa. zm ny územního plánu m sta Pardubic je zm na funk ního
využití na p.p. . 507/2 a 507/3 v k.ú. Pardubice, z funkce zele rekrea ní na funk ní využití bydlení
p edm stské. Zájmová lokalita je situována v blízkosti m stského parku a vodní plochy
i ák.
Zm na prov í rozvoj ploch pro bydlení v dané lokalit s ohledem na nad azenou územn
plánovací dokumentaci.
- bez vyjád ení
- bez vyjád ení

- bez vyjád ení

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa. zm ny
územního plánu

-požadavky
zabezpe ení
požární
ochrany i civilní ochrany jsou mimo
rozsah ešené zm ny, nevyvolá úpravu
zadání XVIIa. zm ny

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa. zm ny

- odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Krajský ú ad, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice
- odbor životního prost edí a
zem d lství
.j. 9798/2013/OŽPZ/Le ze dne
13.2.2013

Vyjád ení .j. KrÚ8341/2013/OŽPZ/PI ze
dne 12.3.2013

V p edm tné v ci vydává Krajský ú ad Pardubického kraje jako orgán p íslušný dle ustanovení §
77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:
P edložená koncepce nem že mít významný vliv na vymezené pta í oblasti ani na evropsky
významné lokality.
Od vodn ní:
P edm tem koncepce je návrh zadání XVIIa. zm ny územního plánu m sta Pardubice zpracovaný
v lednu 2013. ešené území prov í rozvoj ploch pro bydlení a týká se pouze pozemk p. . 507/2
a 507/3 k. ú. Pardubice. Pozemky jsou situovány na rozhraní zastav ných ploch pro bydlení a
funk ní plochy zelen rekrea ní, v sousedství m stského parku sloužícího pro volno asovou
aktivitu ob an m sta.
Uvedený zám r koncepce je pouze p edb žný, slouží pro prov ení a projednání zám ru v zadání
územního plánu. Území dot ené koncepcí není v blízkosti žádné pta í oblasti ani evropsky
významné lokality.
Krajský ú ad Pardubického kraje posoudil p edm t koncepce a zvažované rozvojové plochy
ešené v návrhu zadání zm ny . XVIIa. územního plánu a dosp l k záv ru, že výše uvedená
koncepce nem že mít významný vliv na vymezené pta í oblasti ani na evropsky významné
lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjád ení i rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení
jiných paragraf zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, nebo jiných zákon .
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Pinkas)
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n
n kterých dalších zákon v platném zn ní a souvisejících p edpis nejsou z hledisek zájm
sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského ú adu Pardubického kraje k p edloženému
návrhu územn plánovací dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavk
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územn analytických podklad .
Orgán ochrany p írody (zpracovatel vyjád ení Mgr. Radka Plívová)
Z hlediska zvlášt chrán ných území, p írodních park a regionálního územního systému
ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského ú adu Pardubického kraje,
orgánu ochrany p írody a krajiny, nemáme p ipomínek.
Orgán ochrany zem d lského p dního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
K vyjád ení podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, v
platném zn ní, je v tomto p ípad kompetentní MŽP.
Orgán státní správy les (zpracovatel vyjád ení Ing. J. Klapková)
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n a dopln ní
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , nemáme jako orgán státní správy les Krajského
ú adu Pardubického kraje k textu návrhu zadání zm ny . XVIIa. územního plánu m sta Pardubice
p ipomínky – z návrhu umíst ní nových rozvojových lokalit nevyplývá dot ení pozemk ur ených
k pln ní funkcí lesa.
Orgán posuzování vliv na životní prost edí (zpracovatel Ing. Lucie Stará)
Krajský ú ad Pardubického kraje, jako dot ený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu posoudil podle ustanovení § 10i zákona . 100/2001 Sb.,

Toto stanovisko bude uvedeno v návrhu
zadání XVIIa. zm ny ÚPmP

Toto vyjád ení je zapracováno do
návrhu zadání XVIIa. zm ny ÚPmP

Krajský ú ad, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice
- odbor rozvoje, fond EU,
cestovního ruchu a sportu, odd lení
územního plánování
Dne 25.2.2013
OUP

.j.KrÚ 8339/2013 OR

o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o
posuzování vliv na životní prost edí) v platném zn ní a kritérií uvedených v p íloze . 8 tohoto
zákona p edložený návrh zadání územn plánovací dokumentace „Návrh zadání územního plánu
Kost nice“ a došel k následujícímu záv ru: k „Návrhu zadání XVIIa. Zm ny územního plánu
m sta Pardubic“ není nutno zpracovat vyhodnocení vliv na životní prost edí.
Od vodn ní:
P edložený návrh zadání byl posouzen na základ kritérií uvedených v p íloze . 8 zákona a
nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vliv na životní prost edí. Zájmy ochrany
životního prost edí a ve ejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních
p edpis . Navrhované cíle zm ny územního plánu, zejména funk ní využití ploch nesm ují k
napln ní zám r uvedených v p íloze . 1 zákona. Krajský ú ad sou asn upozor uje, že tímto
stanoviskem není dot ena povinnost investora – oznamovatele zám r postupovat ve smyslu
ustanovení § 6 a následujících tohoto zákona, upravujících posuzování vliv zám r na životní
prost edí, pokud budou tyto zám ry napl ovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vliv na životní
prost edí. Posouzení vliv zám ru na životní prost edí je pak jedním z podklad v následných
ízeních dle zvláštních právních p edpis .
K p edloženému návrhu zadání zm ny uplat ujeme ve smyslu § 47 stavebního zákona následující
požadavky na obsah zm ny územního plánu.
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývají zejména následující zásady a
úkoly:
• Respektovat priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území, které jsou
stanovené v kap. 1 ZÚR Pk.
• Respektovat zásady pro usm r ování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které
jsou stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 Hradec Králové – Pardubice v
l. 12 a l. 13 ZÚR Pk.
• Respektovat zásady pro plánování zm n v území a rozhodování o nich, které jsou stanovené pro
krajinu lesozem d lskou, zem d lskou a sídelní ve. l. 131, 133 a 135 ZÚR Pk.
• Respektovat zásady stanovené l. 108 b) ZÚR Pk – v záplavových územích lze vymezovat
zastavitelné plochy a umis ovat ve ejnou infrastrukturu jen ve zcela výjime ných a zvláš
od vodn ných p ípadech.
• Respektovat zásady pro zajišt ní ochrany území s p írodními hodnotami území kraje stanované v
l. 116 ZÚR Pk.
• Vymezit skladebné ásti územního systému ekologické stability: nadregionální biokoridory K 72 a
K 73, regionální biokoridory RK 9905, RK1340, RK 1341 a regionální biocentry RBC 914, RBC
916, RBC 917 a RBC 1949 p i respektování l. 110 až 113 ZÚR Pk.
• Požadavek na vymezení a zp esn ní koridoru nadmístního významu pro umíst ní následujících
ve ejn prosp šných staveb dopravní a technické infrastruktury a ve ejn prosp šných opat ení:
· D03 silnice I/37 Pardubice – hranice Královéhradeckého kraje – rozší ení
· D04 silnice I/37 Pardubice – Medlešice – rozší ení
· D09 p eložka silnice I/36 Lázn Bohdane
· D10 p eložka silnice I/36 Pardubice – severní tangenta
· D11 p eložka silnice I/36 Sezemice – asy
· D18 p eložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat

-dle zjišt ní po izovatele byly tém
všechny požadavky vyplývající ze ZÚR
Pk zapracovány v rámci VI. zm ny ÚP.
Projektant p ípadné další požadavky
zapracuje a od vodní v rámci XVIIb.
zm ny ÚP.

· D42 p eložka silnice I/2 Pardubice; jihovýchodní tangenta
· D44 p eložka silnice II/341 Staré ívice
· D45 prodloužení silnice II/341 Staré ívice – Lázn Bohdane
· D46 p eložka silnice II/322 Pardubice – západ
· D101 železni ní tra Medlešická spojka
· D102 zdojkolejn ní železni ní trati . 031 Pardubice – Hradec Králové
· D103 vle ka do p ístavu Pardubice
· D151 p ístav Pardubice
· E11 nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tun chody – Pardubice, v . TR 110/35 kV Pardubice – jih
· E13 nadzemní vedení 2x 110 kV Opo inek – Pardubice; Free zona, v . TR 110/35 kV
· P01 propojovací plynovod Olešná – Náchod – Polsko
· K01 kanalizace - napojení obcí severn Pardubic na OV Pardubice
· PPO06 poldr Pardubice

Magistrát Pardubice
- odbor dopravy
Magistrát Pardubice
- odbor správních agend
Stanovisko
.j.
MmP
z 14.2.2013:

• Zajistit územní ochranu pro umíst ní stavby p eložky silnice I/2 v úseku erná za Bory –
Sezemice a pr plavu D-O-L, které jsou v ZÚR Pk sledovány jako územní rezervy.
Pokud výše uvedené zám ry již nejsou obsaženy v Územním plánu m sta Pardubice a jeho
p edchozích zm nách, požadujeme jejich zapracování v rámci XVII. zm ny územního plánu m sta
Pardubice. Upozor ujeme na § 54 stavebního zákona, který ukládá obci povinnost uvést do
souladu územní plán s územn plánovací dokumentací následn vydanou krajem.
P i zpracování návrhu zm ny je dále nutné zajistit koordinaci s navazujícím územím, zejména s
ohledem na širší územní vztahy a je nutné vycházet z republikových priorit územního plánování
pro zajišt ní udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole . 2 Politiky územního
rozvoje R 2008.
- bez vyjád ení

7460/2013

Magistrát Pardubice
odbor životního prost edí
.j. OŽP/10172/2013/Ves ze dne
20.3.2013

Návrh zadání XVIIa. zm ny územního plánu m sta Pardubic obsahuje požadavky na zm nu
funk ního využití lokality Na Ležánkách, parcel . 507/2 a 507/3 v k.ú. Pardubice, ze sou asné
funkce zele rekrea ní na bydlení p edm stské.
ešené území se nedotýká zájm státní památkové pé e, nebo se zde nenacházejí nemovité
kulturní památky zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek R a lokalita se nachází
mimo památkové území ochranného pásma m stské památkové rezervace Pardubice. Celé území
je však nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smaslu § 22 odst. 2 zákona .
20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis („památkový zákon“). Pro
území s archeologickými nálezy stanoví památkový zákon v § 22 odst. 2 povinnost stavebníka
ohlásit stavební innost již ve fázi zám ru Archeologickému ústavu AV R, v.v.i., (Letenská 4,
11801 Praha 1 nebo Královopolská 147, 61200 Brno) a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci
k provád ní výzkum na dot eném území provést archeologický pr zkum.
Odd lení odpad a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých
dalších zákon nemáme námitky k p edloženému návrhu.
Mgr.Jaroslava Bakajsová
Odd lení ochrany p írody:

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa.zm ny
územního plánu

Ministerstvo dopravy R, náb eží L.
Svobody 12/22, 110 15 Praha 1
.j. 110/2013-910-UPR/2 ze dne
21.2.2013
Ministerstvo kultury R,
Maltézské nám stí 471/1
P.O.Box 74
118 11 Praha 1 – Malá Strana
Ministerstvo obrany R, Tychonova 1,
160 01 Praha
Ministerstvo pr myslu a obchodu, Na
Františku 32, 110 15 Praha 1
.j. 4561/2012/31100 ze dne 6.2.2013

Z hlediska zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny v platném zn ní nemáme námitek
k p edloženému návrhu XVIIa. zm ny ÚP m sta Pardubic za p edpokladu, že navrženou zm nou
nebude dot eno sou asné vymezení územního systému ekologické stability.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona . 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky.
Ing. František Meduna
Z hlediska ochrany ZPF dle zák. . 334/1992Sb. není námitek. P edm tné pozemky nejsou vedeny
v rámci ZPF.
Vacíková Eva
Odd lení vodního hospodá ství:
Z vodohospodá ského hlediska upozor ujeme na skute nost, že doposud není bezkonfliktn
do ešeno odvád ní srážkových vod ze zastav ného území pravého b ehu eky Chrudimky.
Z uvedených d vod s navyšováním zpevn ných ploch a jejich odvodn ním do ve ejné kanalizace
nesouhlasíme.
Otto Sigmund
Území ešené ve XVIIa. zm n územního plánu m sta Pardubic leží mimo zájmy dopravní
infrastruktury v p sobnosti Ministerstva dopravy. Týká se jak výhledových zájm , tak stávajících
dopravních tras.
Z výše uvedeného vyplývá, že k této zm n neuplat ujeme požadavky.
- bez vyjád ení

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa. zm ny
ÚPmP.

- bez vyjád ení
Z hlediska p sobnosti MPO ve v ci využívání nerostného bohatství a t žby nerostných surovin
neuplat ujeme podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územn
plánovací dokumentaci žádné p ipomínky, protože ve správním území m sta se nenacházejí
výhradní ložiska nerostných surovin.

Ministerstvo zdravotnictví, , Palackého
nám. 4, 128 01 Praha 2

- bez vyjád ení

Ministerstvo zem d lství R, Pozemkový
ú ad, B. N mcové 231, 530 02
Pardubice

- bez vyjád ení

Ministerstvo životního prost edí, odbor
pé e o krajinu, Vršovická 65, 100
1O Praha 10
Ministerstvo životního prost edí, odbor
výkonu státní správy, Resslova
1229/2a, 500 02 Hradec Králové

- bez vyjád ení
- bez vyjád ení

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa.zm ny
územního plánu

Obvodní bá ský ú ad, Wonkova 1142/1,
500 02 Hradec Králové
13.2.2013 .j. SBS03302/2013/09/1

Vojenská ubytovací a stavební správa,
Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
.j. MOCR 10395-1/2013-1420 ze dne
6.3.2013

Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaše oznámení
o projednání zadání XVIIa. zm ny územního plánu statutárního m sta Pardubic.
Podle vyjád ení, které v dané záležitosti vydala organizace Explosia a.s., se v zadání XVIIa.
zm ny územního plánu nachází ešené plochy (p. . 507/2 a 507/3 v katastrálním území
Pardubice) v pátém bezpe nostním pásmu od objekt , ve kterých nakládá organizace Explosia
a.s. s výbušninami.
Z výše uvedeného d vodu trvá zdejší ú ad na tom, aby v pátém bezpe nostním pásmu nebyly
povolovány stavby a za ízení, jejichž charakter, stavební provedení apod. nebude odpovídat
povolenému stupni jejich poškození a to ani tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo za ízení
umož oval zrealizovat zm n ný územní plán.
V pátém bezpe nostním pásmu je nutné po ítat se škodami, které vzniknou i na objektech, které
je možné do pátého bezpe nostního pásma situovat, jak vyplývá nap íklad z tabulek vyhlášky .
99/1995 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , 102/1994 Sb. a dalších.
Zdejší ú ad má k dispozici vyjád ení, které k Vašemu oznámení o projednání zadání XVIIa. zm ny
územního plánu statutárního m sta Pardubic vydala organizace Explosia a.s. (dopis ze dne 6. 2.
2013 . j. 1808/TO/38/2013). Požadavky, které organizace Explosia a.s. v citovaném dopise uvádí,
pokládáme za opodstatn né a požadujeme jejich respektování.
Odborné složky MO ve smyslu § 175 zákona . 183/2006 Sb., stanovily vymezená uzemí kde lze
vydat územní rozhodnutí nebo stavební povolení jen na základ závazného stanoviska
Ministerstva obrany prost ednictvím VUUS Pardubice.
Do „Návrhu XVIIa. zm ny územního plánu m sta Pardubice“ požaduji zakreslit a respektovat tyto
vymezená území bod 1 - 6 a dále p edložit navržené zm ny k posouzení a vydání závazného
stanoviska na VUSS Pardubice dle up esn ní v jednotlivých bodech. Pro zmín ná vymezené
území požaduji p edložit PD a navržené zám ry k posouzení a vydání závazného stanoviska
VUSS Pardubice pro veškerou navrženou výstavbu.
1. V ešeném území se nachází ochranné pásmo letišt Pardubice zahrnuté do jevu 102 letišt
v etn ochranného pásma viz. pasport . 41/2012. Za vymezené území se v tomto p ípad
považuje zakreslené území – viz. p íloha pasportního listu. Za vymezené území se v tomto p ípad
považuje zakreslené území. Vydání závazného stanoviska podléhá veškerá
nadzemní výstavba.
|Fotovoltaické moduly (navrhované plocha výroby pro FTV) nebudou zp sobovat odlesky, odrazy
sv tla.
2.V ešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radioloka ního prost edku zahrnuté do
jevu 103 - letecká stavba v etn ochranného pásma viz pasport . 40/2012. Za vymezené území
se v tomto p ípad považuje zakreslené území - viz. p íloha pasportního listu. Vydání závazného
stanoviska podléhá veškerá nadzemní výstavba.
V c / Ochranná pásma p ehledového radaru SRE/PAR Pardubice
Up esn ní ochranných pásem p ehledového radaru Pardubice :
(platí pro kruhové ochranné pásmo 30km od stanovišt - sledovaný jev 102, bod 1a ochranné
pásmo letišt a radioloka ního prost edku a bod 1b ochranné pásmo letištního radioloka ního
prost edku)
V souladu s § 36, § 37, § 40 a § 41 zákona . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm n zákona .
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a v

- bezpe nostní pásma jsou obsažena
ve
stávající
územn
plánovací
dokumentaci, touto zm nou se rozsah
t chto pásem nem ní.
Projektant
uvede do textové ásti návrhu ÚP, zda
plochy tohoto funk ního využití mohou
být v tomto pásmu umíst ny. Nevyvolá
úpravu zadání XVIIa. zm ny.

- celé správní území m sta Pardubic je
dot eno vymezeným územím dle
podklad
dodaných
Ministerstvem
vnitra (dále jen poskytovatel). Tyto
podklady
jsou
každé
2
roky
aktualizovány v územn
analytických
podkladech v rámci povinnosti dodání
údaj
poskytovatelem dle § 27
stavebního zákona. XVIIa. zm na
nezasáhne do t chto limit . V tomto
smyslu bude upraveno i zadání XVIIa.
zm ny

souladu s p edpisem L-14 OP Ochranná pásma leteckých pozemních za ízení Odbor vojenského
letectví MO od 1. ervence 2006 hájí ochranné pásmo oblastního p ehledového radaru SRE/PAR
(viz. níže),
- ochranné pásmo sestává ze t i sektor :
sektor A. má tvar kružnice o polom ru r1 = 100m; p ekážky v n m nesmí p evyšovat vodorovnou
rovinu procházející 5 m pod spodním okrajem anténního zrcadla radaru,
sektor B. je tvo en komolým kuželem vycházejícím z ohrani ení sektoru A sm rem vzh ru pod
uhlem 0,3° nad vodorovnou rovinou vymezenou sektorem A až do vzdálenosti 5000 m od
stanovišt antény radaru,
sektor C. je tvo en komolým kuželem vycházejícím z ohrani ení sektoru C sm rem vzh ru pod
uhlem 0,3° nad vodorovnou rovinou proloženou vzdáleným ohrani ením sektoru B. dálkov není
sektor C omezen.
- v ochranném pásmu sektoru p ehledové ásti radaru mohou být ojedin le bodové p ekážky, jako
sloupy, stojany, komíny atd., a to mimo sektor zvýšeného zájmu o radarovou informaci. Pod
ochranným pásmem nesmí být souvislé kovové p ekážky do vzdálenosti 3 000 m, svou plochou
kolmé ke stanovišti radaru, pokud jejich elní plocha p esahuje rozm r 100 x 20 m a to tehdy,
jedná-li se o prostor provozn d ležitý.
- ochranné pásmo je hájeno do vzdálenosti 30 km od radaru.
3. V ešeném území se nachází hlukové ochranné pásmo letišt Pardubice zahrnuté do jevu 114
jiná ochranná pásma viz. pasport . 44/2012. Za vymezené území se v tomto p ípad považuje
zakreslené území – viz p íloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto
vymezeném území VUSS Pardubice podléhá veškerá nadzemní výstavba.
Vojenská správa upozor uje, že lokalita se nachází v území se zvýšenou hladinou hluku a
vojenská správa neponese povinnosti vyplývající provozovateli letišt z § 31, odst. 3 zákona .
258/2000 Sb. o ochrann ve ejného zdraví a nebude ešit ani p ípadné další stížnosti stavebník
na materiální škody i jejich zdravotní problémy a nebude omezovat provoz letišt Pardubice.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu v ochranném hlukovém pásmu vojenského letišt , je
nutno veškerou výstavbu odsouhlasit Úst edním vojenským zdravotním ústavem, P.O. BOX . 53,
169 02 Praha 6 (Ing. Podh rská, tel. 973 208 222).
Upozor uji na skute nost, že omezení civilní výstavby v okolí letišt Pardubice je ešeno Územním
rozhodnutím o Ochranném hlukovém pásmu letišt Pardubice j. ÚSO 975/98/chu vydaným
Magistrátem m sta Pardubice v roce 1998. U parcel ležících v zón B, m že dojít k vydání
nesouhlasných stanovisek k výstavb .
4) V ešeném území se nachází ochranné pásmo proti nebezpe ným a klamavým sv tl m letišt
Pardubice, ornitologické OP, a dále omezení staveb vzdušných vedení VN a VVN, zahrnuté do
jevu 114 jiná ochranná pásma viz. pasport . 45/2012. Za vymezené území se v tomto p ípad
považuje zakreslené území – viz p íloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto
vymezeném území VUSS Pardubice podléhá veškerá nadzemní výstavba.
V ornitologickém ochranném pásmu lze z izovat zem d lské stavby, jako nap . dr bežárny,
kravíny, bažantnice, st ediska sb ru a zpracování hmotných odpad , vodní plochy a další stavby a
za ízení s možností nadm rného výskytu ptactva pouze se souhlasným závazným stanoviskem
VUSS Pardubice.
5.V ešeném území se nachází komunika ní vedení zahrnuté do jevu 82 komunika ní vedení

v etn ochranného pásma viz. pasport . 39/2012. Za vymezené území se v tomto p ípad
považuje zakreslené území – viz p íloha pasportního list . Komunika ní vedení je len no na
nadzemní vedení a podpovrchové vedení.
a)nadzemní vedení
Za vymezené území se v tomto p ípad považuje zakreslené území –viz p íloha pasportních list .
Vydání závazného stanoviska podléhá veškerá nadzemní výstavba.
b)podpovrchové vedení
Za vymezené území se v tomto p ípad považuje zakreslené území – viz p íloha pasportních list .
Vydání závazného stanoviska podléhají veškeré zemní práce.
6. Na území ešeným územním plánem se nachází vojenské objekty zahrnuté do jevu 107
vojenský objekt v etn ochranného pásma viz. pasport . 42/2012.
Za vymezené území se v tomto p ípad považuje zakreslené území – viz p íloha pasportního listu
a dále území v ší ce 50m od hranice vojenského objektu s ohledem na orienta ní zákres.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba v tomto vymezeném
území.
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické ásti návrhu územního plánu. V p ípad
soub hu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území p ísn jší požadavek nebo
jejich soub h.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry p íslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho d sledky
nebudou dot eny p íp. nemovitosti ve vlastnictví R MO.
Souhlas s územn plánovacími podklady a dokumentací je podmín n v p ípadech, že jsou ešeny
plochy pro výstavbu v trných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících se výstavby
VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventueln plánovaná výstavba VE
nenaruší obranyschopnost státu R a zájmy resortu MO. Tuto skute nost lze zjistit až na základ
podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, sou adnice a
výšky t chto staveb. P ed realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k
posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavb . Upozor uji na skute nost, že pokud se
prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radioloka ní techniku v užívání resortu MO,
bude stanovisko k výstavb VE zamítavé.
Na základ jednání na Magistrátu m sta Pardubic, o dopravní situaci I/2, p ed letišt m Pardubice
ze dne 1. 11. 2012 požaduji zohlednit návrh „ ešení dopravní situace na silnici I/2 p ed letišt m
Pardubice“, podaný dne 28. 11. 2012 na Magistrát m sta Pardubic, odbor dopravy pod j.
8412/20666-ÚP/2012-1420.
Vojenská správa si vyhrazuje právo zm nit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
resortu MO.

VYHODNOCENÍ P IPOMÍNEK
Obec Spojil, Na Okrajích .p. 100, 530 02
Pardubice
M stský ú ad Chrudim, odbor územního
plánu a regionálního rozvoje

- bez vyjád ení
- bez vyjád ení

M stský ú ad P elou , Odbor stavební,
vodoprávní a dopravy
M sto Chrudim

- bez vyjád ení
- bez vyjád ení

M sto P elou

- bez vyjád ení

Obec Tun chody

- bez vyjád ení

Obec Živanice

- bez vyjád ení

Obec Valy

- bez vyjád ení

Obec Úh etická Lhota

- bez vyjád ení

Obec T ebosice

- bez vyjád ení

Obec Starý Mate ov

- bez vyjád ení

Obec Staré Jesen any

- bez vyjád ení

Obec Staré Hradišt

- bez vyjád ení

Obec Srnojedy

- bez vyjád ení

Obec Srch

- bez vyjád ení

M sto Sezemice

- bez vyjád ení

Obec Rybitví

- bez vyjád ení

Obec Ost ešany

- bez vyjád ení

Obec Mikulovice

- bez vyjád ení

M sto Lázn Bohdane

- bez vyjád ení

Obec Kun tice

- bez vyjád ení

Obec Chote

- bez vyjád ení

M stys Choltice

- bez vyjád ení

M sto Dašice

- bez vyjád ení

Obec

- bez vyjád ení

erná u Bohdan e

Obec Barchov

- bez vyjád ení

Statutární m sto Pardubice, MUDr.
Št pánka Fra ková, Pernštýnské
nám stí .p. 1, 530 21 Pardubice 12
Explosia a.s., Semtín 107, Pardubice
7.2.2013 .j. 18081 Expl/TO/382013

- bez vyjád ení
P i prov ení zm ny funk ního využití pozemk ozna ených jako pozemkové parcely íslo 507/2 a
507/3, vše k.ú. Pardubice respektovat, že se celá lokalita nachází, (dle p ílohy tohoto „Zadání“ a
v souladu se zakreslením v platném „Územním plánu m sta Pardubice“), v pátém bezpe nostním
pásmu závodu Explosia a.s. v Semtín .
Spole nost Explosia a.s. upozor uje, že stavby nacházející se v t chto pásmech a jejich technické
ešení (vnit ní dispozice, stavební otvory a jejich výpln , po et nadzemních podlaží, st ešní
konstrukce apod.) musí být realizovány v souladu s p íslušnými ustanoveními vyhlášek BÚ (vyhl.

- bezpe nostní pásma jsou obsažena
ve
stávající
územn
plánovací
dokumentaci, touto zm nou se rozsah
t chto pásem nem ní. Projektant uvede
do textové ásti návrhu ÚP, zda plochy
tohoto funk ního využití mohou být
v tomto pásmu umíst ny

Ceské dráhy a.s., Regionální správa
majetku Hradec Králové, Náb eží
L.Svobody 1222, Praha 1
11.2.2013 .j. 1432/2013/O31

. 102/1994 Sb., vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.), pro podmínky umíst ní staveb
v bezpe nostních pásmech závodu Explosia a.s., která jsou vyzna ena v platném „Územním plánu
m sta Pardubice“. Hranice t chto pásem mohou svým rozsahem áste n ovlivnit i omezit
zp sob využití území a v nich plánovaných staveb. Z tohoto d vodu je t eba zvážit zm nu
funk ního využití zelen rekrea ní na bydlení p edm stské a stanovit podmínky tj. omezení po tu
NP, využití podkroví a jiné.
V rámci projednání požadujeme respektovat stanovisko dot eného orgánu státní správy, kterým je
Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 50002
Hradec Králové.
K návrhu zadání XVIIa. zm ny územního plánu m sta Pardubic není ze strany eských drah a.s.
námitek ani dalších p ipomínek. Majetek eských drah a.s., není výše uvedenou zm nou ÚPm
Pardubic dot en.

Zpracoval: Ing. Kamila Zárubová, b ezen 2013

Nevyvolá úpravu zadání XVIIa. zm ny

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis
z XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,
které se konalo dne 04.04.2013 od 16:00 hodin
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice

Přítomni:
Omluveni:

37 členů zastupitelstva
2 členové zastupitelstva
Jednání

XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka F r a ň k o v á , primátorka města.
Úvodem přivítala přítomné zastupitele i veřejnost. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku
zasedání přítomno 33 členů zastupitelstva, v průběhu zasedání se dostavili další 4 členové.

Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení:
(pro 33, nehl. 6)
‐
‐
‐
‐
‐

Štěpánka F r a ň k o v á
Jindřich T a u b e r
Michal K o l á č e k
František B r e n d l
Jiří R o z i n e k

Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení:
(pro 33, nehl. 6)
-

Anna K u č e r o v á
Jiří L e j h a n e c
Radim F ü l l e

Ověřovateli zápisu z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli:
‐
‐

Evžen E r b a n
Ladislav K o u d e l k a

Písemné připomínky nedošly. Zápis z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě vyjádření
ověřovatelů s c h v á l e n .
Ověřovateli zápisu z XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni:
‐

‐

Ondřej H la v á č
Milan C h m e l a ř
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I.
Program byl schválen takto: (pro 34, nehl. 5)
1. Vyhlášení místního referenda
P:Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města
Z: Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátora
2. Zadání XVII. změn Územního plánu města Pardubic
P: Michal Koláček, náměstek primátorky
Z: Kamila Zárubová, odbor hlavního architekta
3. IPRM "Přitažlivé město"
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Z: Kateřina Sedláčková, kancelář primátora
4. Financování letního kina
P: František Brendl, náměstek primátorky
Z: František Brendl, náměstek primátorky
5. Diskuse

II.
Pořadí projednávaných zpráv
1.
Vyhlášení místního referenda
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
‐ stručně shrnula zásadní informace ohledně vyhlášení místního referenda, včetně zodpovědnosti
zastupitelů, závaznosti výsledku, postoji koalice. Místní referendum znamená možnost zodpovědně
a zákonně nechat veřejnost rozhodnout, jakou má mít město strukturu.
V rozpravě vystoupili:
J. Rychtecký
M. Rubeš
P. Klimpl
V. Snopek
L. Slezák – podal nový návrh ve věci jmenování pracovní skupiny – viz usn. 1256Z/2013
J. Srbek
F. Brendl
J. Lejhanec
P. Franc
M. Baťa
M. Košař
J. Mojžíš
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M. Bílek
J. Turek

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1253 Z/2013

(pro 28, proti 4, zdrž. 3, nehl. 4)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášení místního referenda, a to za níže uvedených podmínek:
‐ místní referendum se bude konat na území statutárního města Pardubice,
‐ k rozhodnutí v místním referendu se předkládá otázka následujícího znění: "Souhlasíte s členěním
statutárního města Pardubice na městské obvody?",
‐ odůvodnění:
Zastupitelstvo města Pardubic v květnu 2012 (ZM/803/2012) schválilo záměr posílení samosprávy
městských obvodů. Na základě tohoto usnesení se primátorka města začala zabývat otázkou, jak
konkrétně by mělo toto posílení vypadat. Po zhodnocení všech aspektů došla k názoru, že je v první
řadě třeba rozhodnout o tom, zda město má být nadále členěno do osmi městských obvodů. Tato
otázka vyvolala širokou diskusi mezi zástupci politických stran a uskupení, jejichž výsledkem bylo
několik návrhů týkajících se uspořádání města Pardubice. Mezi jednotlivými návrhy politických
klubů se objevil návrh České strany sociálně demokratické na uspořádání místního referenda, kde
by sami občané města Pardubic rozhodli o tom, zdali má být struktura města v současné podobě
zachována. S tímto názorem se ztotožnila koalice stran ČSSD, SPP, Pardubáci a TOP 09, načež byl na
jednání zastupitelstva dne 22. 1. 2013 předložen k projednání záměr konání místního referenda.
Tento záměr byl usnesením zastupitelstva č. 1178 Z/2013 hlasy třiceti členů zastupitelstva schválen.
Další informace jsou uvedeny v důvodové zprávě.
‐ odhad nákladů spojených s provedením místního referenda: cca 730 tis. Kč, způsob úhrady ‐ z
rozpočtové položky ve výši 1 mil. Kč na kapitole Kancelář primátora; odhad nákladů spojených s
realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu: náklady v tuto chvíli nelze blíže odhadnout,
nicméně co se týče výnosů, lze předpokládat, že v případě, že by výsledkem referenda bylo rušení
městských obvodů, jsou roční provozní úspory odhadovány ve výši až desítek mil. Kč.

Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1254 Z/2013

(pro 28, proti 4, zdrž. 3, nehl. 4)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
termín konání místního referenda ‐ 13.6.2013.

Návrh č. 3
Přijaté usnesení č. 1255 Z/2013

(pro 28, proti 4, zdrž. 3, nehl. 4)

Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
zajistit realizaci místního referenda dle usnesení 1. a 2.
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Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu
T: v termínu dle zákona o místním referendu

Návrh č. 4
Přijaté usnesení č. 1256 Z/2013

(pro 28, proti 1, zdrž. 5, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
RmP jmenovat pracovní skupinu, která následně vyhodnotí výsledky místního referenda a navrhne
další postup.
Z: rada města
T: 30.04.2013
___________________________________________________________________________________

2.
Zadání XVII. změn Územního plánu města Pardubic
Zpravodaj: Michal Koláček, náměstek primátorky
‐ stručně objasnil předložené návrhy, upozornil na návrh č. 1, který se týká pozemku pana *****.
V návrhu č. 2 došlo k nejasnostem, proto byl stažen z programu a měl by být předložen na dalším
jednání ZmP 7. května 2013.
V rozpravě vystoupili:
S. Georgievová – na základě písemné přihlášky do diskuze
P. Klimpl
K. Zárubová
V. Snopek
M. Bílek
J. Srbek
M. Rubeš
Š. Fraňková

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1257 Z/2013

(pro 26, proti 2, zdrž. 7, nehl. 4)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
zadání XVIIa. změny Územního plánu města Pardubice dle přílohy č. 1

Návrh č. 2
Stažený návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Zadání XVIIb. změny Územního plánu města Pardubice dle přílohy č. 3
___________________________________________________________________________________
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3.
IPRM "Přitažlivé město"
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
‐ informovala, že Regionální rada soudržnosti regionu Severovýchod na základě žádosti Města Pardubice
zrušila podmínku čerpání prostředků do konce roku 2013. Dále uvedla další připravované dílčí projekty
IPRM.
V rozpravě vystoupili:
P. Klimpl – podal nový návrh – viz usn. 1259Z/2018

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1258 Z/2013

(pro 30, zdrž. 1, nehl. 8)

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
informace z 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, které se
konalo dne 29. 3. 2013

Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1259 Z/2013

(pro 32, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
předložit zastupitelstvu města harmonogram realizace projektů zařazených do IPRM a
harmonogram čerpání finančních prostředků na jejich realizaci.
T: 07.05.2013
Z: primátorka města, J. Rozinek, náměstek
_____________________________________________________________________________________

4.
Financování letního kina
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky
‐ uvedl, že příprava výběrového řízení na provozovatele letního kina je časově náročná, proto pro tento rok
navrhl poskytnutí dotace současnému provozovateli společnosti Cinema Time. Návrh č. 2 po diskuzi stáhl.
V rozpravě vystoupili:
J. Němec
A. Krejčíř
J. Lejhanec
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Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1260 Z/2013

(pro 29, zdrž. 5, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
pokrytí položky " Dotace na provoz letního kina v Pardubicích v roce 2013" ve výši Kč 400 tis.
(správce 1734 ‐ Odbor školství, kultury a sportu) snížením obecné rezervy rozpočtu (správce 598 ‐
Ekonomický odbor) ve stejné výši. Současně schvaluje přesun finančních prostředků ve výši Kč 200
tis. z programu podpory kultury na zvýšení položky "Dotace na provoz letního kina v Pardubicích v
roce 2013" (správce 1734 ‐ Odbor školství, kultury a sportu). Celkem tak na této položce pro rok
2013 bude částka Kč 600 tis.

Návrh č. 2
Stažený návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
pokrytí položky "Příprava koncesního řízení na provozování letního kina v Pardubicích na další sezony"
ve výši Kč 150 tis. (správce 1734 ‐ Odbor školství, kultury a sportu) a to snížením obecné rezervy
rozpočtu (správce 598 ‐ Ekonomický odbor) ve stejné výši.
___________________________________________________________________________________

5.
Diskuse
J. Komárek:
‐ podal informace k otevření zrekonstruované Machoňovy pasáže a k odvysílané televizní reportáži.
M. Charvát:
‐ doplnil informace a zodpověděl dotazy týkající se pasáže, uvedl, že jsou zde v současné době
zkolaudované a nezkolaudované části objektu
‐ vysvětlil, na dotaz Š. Fraňkové, problematiku smlouvy p. *****
‐ zodpověděl dotaz J. Němce ohledně zodpovědnosti za chyby v projektové dokumentaci.
M. Košař:
‐ vyjádřil názor na objekt Automatických mlýnů od projektanta Gočára.
P. Klimpl:
‐ požádal M. Koláčka o zorganizování pracovního semináře k dopravě
Reagoval M. Koláček – seminář k dopravě přislíbil a zároveň pozval na pondělní seminář k územnímu
plánování, kde budou připraveny odpovědi na dotaz k právům zastupitelů ve věci územního plánu
‐ požádal J. Taubera o vyčíslení hospodaření Aquacenta – J. Tauber přislíbil předložit jej na zasedání ZmP
7. května 2013
‐ otevřel personální problematiku v Paramu
Reagovala Š. Fraňková: dle jejich informací by mělo být do konce roku propuštěno až 120 zaměstnanců.
R. Fülle: vyjádřil svůj názor z pozice zaměstnance Parama.
M. Rubeš: podal aktuální informace ve věci spalovny v Rybitví
Reagoval F. Brendl: koupě spalovny je jednou z variant řešení.
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V. Vavřina: informoval o aktuální situaci na letišti v Pardubicích.

________________________________________________

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.
________________________________________________

…..………………………………..
Štěpánka F r a ň k o v á
primátorka města
O v ě ř o v a t e l é:

Ondřej H l a v á č

……………………………….. dne …………………………...

Milan C h m e l a ř

……………………………….. dne …………………………...

Pardubice, 08.04. 2013
Jména jsou uváděna bez titulů
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. MmP
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je pro občany města Pardubic k dispozici na
organizačním oddělení MmP. Celkem 7 listů originálu zápisu.
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