
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 

Z á p i s 
z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, 

která se konala dne 12. 12. 2016 
v kanceláři starosty 

 
Přítomni:  Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Libor Malý, Vladimír 

Martinec, PhDr. Andrea Troníčková 
Ing. Gabriela Křížková 

Omluveni:   

 
Schůzi zahájil starosta Městského obvodu Pardubice I Ing. arch. Jaroslav Menšík, který 

přivítal všechny přítomné. Zároveň konstatoval, že zasedání Rady městského obvodu 
Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 
2. Návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2016 
3. Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017 
4. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2017 
5. Návrh novelizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I na léta 2015 - 2018 
6. Návrh novelizace Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic č. 13/2006, 

ve znění pozdějších novelizací, o veřejném pořádku 
7. Projektová dokumentace pro územní souhlas „Síň slávy pardubického sportu“ 
8. Prodloužení povolení dočasnosti sjezdu HF Veselka s.r.o. 
9. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek 
10. Projektová dokumentace pro územní souhlas „Stanoviště kontejnerů – Sakařova“ 
11. Kontrolní zpráva č. 8 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
12. Diskuze 
 
Program 56. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen        (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 56. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 55. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 56. schůze rady byla jmenována Ing. Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 56. schůze RMO byly jmenováni:   Mgr: Libor Malý 
         Mgr. Marie Hubálková 
 
 



5. 
Návrh novelizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I 

na léta 2015 - 2018 
 
Zpravodaj: Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 
Usnesení č. 484 56/12/16    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a)   s o u h l a s í  

s předloženou novelizací přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I na léta 2015 – 
2018 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b)   u k l á d á  
předložit ji Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

Termín: 14. 12. 2016 
Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

 
 

 
 
 
 



Příloha č. 1 „Programu rozvoje MO Pardubice I 
na léta 2015 – 2018“ 

(předpokládaný stav k 31. 12. 2016) 
 
1.  Vyhodnocení realizace investičních akcí za rok 2016 
2.  Záměr přípravy a realizace investičních akcí na léta 2017 – 2018 
3.  Přehled potřeb na další období  
4. Studie a projektové dokumentace určené pro realizaci městem Pardubice 

v dalších letech 
 
 
1. Vyhodnocení realizace investičních akcí za rok 2016 
 
Panelová sídliště: 

- regenerace sídliště Karla IV., rekonstrukce vozovek a chodníků, veřejného osvětlení 
a zeleně ve vnitrobloku za čp. 2749 a 801 - pokračování 3. etapy 
 
Ostatní sídliště: 

- bez realizace 
 
Místní komunikace – vozovky a parkoviště: 

- úprava odvodnění ul. Wintrova I – vozovka v úseku mezi ul. Sakařova a Sezemická 
 
Místní komunikace – chodníky: 

- Sukova tř. – pravá strana podél parku Tyršovy sady v části od křižovatky s ul. Kostelní 
po křižovatku s ul. U Stadionu včetně cyklostezky *) 

 
Parky: 

- rekonstrukce parku na Pospíšilově nám. – úprava stávající zeleně**)  
 
Vnitrobloky: 

- rekonstrukce vjezdů do vnitrobloku za bytovým domem 1360 –1361, 1362 - 1363 v ul. 
Sezemická včetně vybudování přilehlého chodníku mezi ul. Bezdíčkova a Věry Junkové, 
dále pak parkovacích stání ve vnitrobloku 

- rekonstrukce vnitrobloku mezi ul. Na Hrádku a Sladkovského *) 

 
Studie a projektové dokumentace: 

- PD rekonstrukce parku na Pospíšilově nám. – rekonstrukce stávající zeleně, případně 
vybudování menšího dětského hřiště a odpočinkových zón**) 

- PD na úpravu odvodnění ul. Wintrova I - vozovka 
- PD rekonstrukce 1. části sídliště Dašická - vlevo (ohraničené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, 

Studánecká, Ke Kamenci) 
 
 
 
____________________________ 
*) realizace z rozpočtu města Pardubic 
**) možnost čerpání státní dotace 



2. Záměr přípravy a investičních akcí na léta 2017 - 2019 
 
ROK 2017 
 
Panelová sídliště: 

- realizace revitalizace panelového sídliště nábř. Závodu míru – IV. etapa, rekonstrukce 
chodníků a parkovišť, veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře v části mezi ulicí 
kpt. Bartoše, řekou Labe a čp. 1886 – 1888**)*) 

    Realizace bude zahájena v roce 2017 – zhotovitel EUROVIA, a.s.  

 
Ostatní sídliště: 

- rekonstrukce 1. části sídliště Dašická - vlevo (ohraničené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, 
Studánecká, Ke Kamenci) 
 
Místní komunikace – vozovky a parkoviště: 

- úprava odvodnění ulice Kotkova (vedeno v rozpočtu města na r. 2017)*) 

- rekonstrukce parkoviště na Sukově tř. (před Domem hudby) *) 

- rekonstrukce ulice Na Hrádku – doprava v klidu *) 

- rekonstrukce propojovací ulice mezi ul. Sladkovského a Na Hrádku („U Kutila“) 
- rekonstrukce chodníku a parkoviště v ul. Arnošta z Pardubic – 2. část 
- vybudování parkoviště v ul. Hronovická (za finančním úřadem) *) 

 
Místní komunikace – chodníky: 

Rekonstrukce: 
- Počápelská ul. 
- Na Okrouhlíku – levá strana mezi ul. Wintrova II. a ul. Štrossova  
- Štrossova ul.: 

a) pravá strana - od ul. Bubeníkova po ul. U Kostelíčka 
b) pravá strana - od ul. U Kostelíčka po ul. Ke Tvrzi  
c) pravá strana - od ul. Ke Tvrzi po ul. Škroupova  
d) pravá strana - od ul. Škroupova po ul. Benedettiho 
e) pravá strana - od ul. Benedettiho po ul. U Kamenné vily 

Jednotlivé části ul. Štrossovy mohou být realizovány až po zpracování studie dané 
lokality – zadána odborem dopravy MmP. 

- pravá strana chodníku na Masarykově nám. *) 

- rekonstrukce ulice Na Hrádku od tř. Míru po odbočku na odstavné parkoviště *) 

- rekonstrukce obou chodníků na ul. 17. listopadu *) 
 
Parky: 

- rekonstrukce aleje lip v zámeckém parku v ulici Pod Zámkem**) 

- dokončení úpravy zeleně v parčíku v ul. Husova u křižovatky s ul. Mezi Mosty 
- výsadba aleje platanů na Sukově tř. – podél parku Tyršovy sady 
 
Různé další investiční akce: 

- bez realizace 
 
 
____________________________ 
*) realizace z rozpočtu města Pardubic 
**) možnost čerpání státní dotace 



Vnitrobloky: 

- realizace rekonstrukce vnitrobloku tř. Palackého, mezi autobusovým nádražím a 
komunikací vedoucí k pivovaru, za bytovým domem čp. 2406 – 2410 – 2. část 

-   rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Věry Junkové – 1. část - zeleň 
 
Studie a projektové dokumentace: 

- studie a PD na rekonstrukci panelového sídliště mezi ul. Karla IV. a ul. Jiráskova 
- studie a PD rekonstrukce 1. části sídliště Dašická - vlevo (ohraničené ul. Dašická, 

Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci) 
- PD na rekonstrukci chodníku na Masarykově nám. – pravá strana směrem od křižovatky 

s tř. Míru *) 

- PD rekonstrukce chodníku ul. Na Okrouhlíku – levá strana mezi ul. Wintrova II. a ul. 
Štrossova   

- PD rekonstrukce jednotlivých částí chodníku ul. Štrossova: 
   (návaznost na studii města Pce – koordinace v území) 

a) pravá strana - od ul. Bubeníkova po ul. U Kostelíčka 
b) pravá strana - od ul. U Kostelíčka po ul. Ke Tvrzi  
c) pravá strana - od ul. Ke Tvrzi po ul. Škroupova  
d) pravá strana - od ul. Škroupova po ul. Benedettiho 
e) pravá strana - od ul. Benedettiho po ul. U Kamenné vily 

- PD na rekonstrukci aleje lip v zámeckém parku v ulici Pod Zámkem**)*) 
- PD na vybudování chodníků v ul. Na Haldě 
- PD na rekonstrukci ulice Počápelská 
- PD na rekonstrukci parku U Kostelíčka 
- PD rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Věry Junkové  
- PD rekonstrukce parkoviště na Sukově tř. (před Domem hudby) *) 
- PD (úprava) na vybudování části místní komunikace – vozovka a chodník v ulici 

U Kamenné vily 
- PD rekonstrukce ul. Na Ležánkách v částí podél parku Na Špici *)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
*) realizace z rozpočtu města Pardubic 
**) možnost čerpání státní dotace 



Rok 2018 
 
Panelová sídliště: 

- revitalizace panelového sídliště nábřeží Závodu míru – pokračování jedné z dalších etap 
(I, II, III) **) 

- rekonstrukce panelového sídliště mezi ul. Karla IV. a ul. Jiráskova – 1. část 
 
Ostatní sídliště: 

- rekonstrukce sídliště Dašická- vlevo (ohraničené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, 
Kotkova)  - 2. část 

 
Místní komunikace – vozovky a parkoviště: 

- vybudování odvodnění křižovatky ulice Studánecká x Kotkova*) 

- rekonstrukce parkoviště na Sukově tř. (před Domem hudby) *) 

- rekonstrukce ul. Kostelní *) 
- rekonstrukce ul. Na Ležánkách v částí podél parku Na Špici *)  
- rekonstrukce chodníku a parkoviště v ul. Arnošta z Pardubic – 3. část 
 
Místní komunikace – chodníky: 

- vybudování chodníků v ul. Na Haldě 
- ul. Dašická – pokračování úpravy chodníku u Sportovní školy 
 
Parky: 

- rekonstrukce parku U Kostelíčka 
- rekonstrukce parku v ulici Husova - obnova mobiliáře, oprava přístupových cest 
 

Vnitrobloky: 

- rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Věry Junkové – 2. část (parkoviště) 
 
Studie a projektové dokumentace: 

- studie a PD rekonstrukce 2. část sídliště Dašická - vlevo (ohraničené ul. Dašická, 
Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci) 

- PD regenerace sídliště Dašická ulice v části mezi ulicemi Ke Kamenci, Dašická a Wintrova 
II – I. etapa - pět vnitrobloků 

- PD ul. Holubova – pravá strana od ul. Husova po ul. JUDr. Krpaty 
- PD rekonstrukce chodníku v ul. Labská v části za zimním stadionem 
- PD rekonstrukce chodníku U Kamenné vily – levá strana od ul. Štrossova po ul. Bulharská 
- PD rekonstrukce parku v ulici Husova - obnova mobiliáře, oprava přístupových cest 
- PD – DUR, DSP, DPS rekonstrukce sídliště nábř. Závodu míru – příprava dalších etap 
- PD na rekonstrukci ul. Gebauerova – levá strana od ul. Husova po ul. Sakařova  
- PD rekonstrukce ul. Gebauerova – pravá strana od ulice JUDr. Krpaty po ulici Sakařova  
- PD na celkovou rekonstrukci ul. Kostelní – studie MPR 
 
 
____________________________ 
*) realizace z rozpočtu města Pardubic 
**) možnost čerpání státní dotace 



Rok 2019 
 
Panelová sídliště: 

- revitalizace panelového sídliště nábřeží Závodu míru – pokračování jedné z dalších etap 
(I, II, III) 

- rekonstrukce panelového sídliště mezi ul. Karla IV. a ul. Jiráskova – 2. část 
 
Ostatní sídliště: 

- rekonstrukce sídliště Dašická- vlevo (ohraničené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, 
Ke Kamenci)  - 3. část 

 
Místní komunikace – vozovky a parkoviště: 

- ul. Holubova – pravá strana od ul. Husova po ul. JUDr. Krpaty 
- rekonstrukce chodníku v ul. Labská v části za zimním stadionem 
- U Kamenné vily – levá strana od ul. Štrossova po ul. Bulharská 
- rekonstrukce chodníku z ul. Mezi Mosty od skautské klubovny k lávce přes Haldu 
 
Různé další investiční akce: 

- bez realizace 
  
Parky: 

- bez realizace 
 
Vnitrobloky: 

- rekonstrukce pěti vnitrobloků mezi ul. Dašická, Ke Kamenci, Na Okrouhlíku, Wintrova II. – 
1. část 

- rekonstrukce prostoru okolo prodejny potravin v ul. Sakařova, v části od křižovatky s ul. 
Bezdíčkova po křižovatku s ul. Ve Lhotkách – včetně vnitrobloku – 1. část 

 
Studie a projektové dokumentace: 

- studie a PD rekonstrukce sídliště Dašická- vlevo (ohraničené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, 
Studánecká, Ke Kamenci) – 3. část  

- studie a PD rekonstrukce Bělobranského náměstí 
- studie rekonstrukce ulice Ke Kamenci + řešení křižovatky s ul. Štrossova*) 
- PD revitalizace panelového sídliště nábř. Závodu míru – pokračování – další etapy (V. – X.) 
- PD regenerace panelového sídliště Karla IV. - rekonstrukce parkoviště v ul. Žitná*) 
- PD rekonstrukce prostoru v ulici K Polabinám (před hotelem Labe) – vybudování a 

rekonstrukce parkovacích míst, chodníků a zeleně 
- PD na vybudování parkovacího domu na stávajícím parkoviště na křižovatce ulic Karla IV. a 

Arnošta z Pardubic 
- PD na rekonstrukci chodníku z ul. Mezi Mosty od skautské klubovny k lávce přes Haldu 
- PD na rekonstrukci chodníků a obnovy zeleně v ulici Sakařova - obě strany od ul. 

Štrossova po ul. Věry Junkové 
- PD rekonstrukce pěti vnitrobloků mezi ul. Dašická, Ke Kamenci, Na Okrouhlíku, Wintrova II. 
 
 
 
 
____________________________ 
*) realizace z rozpočtu města Pardubic 
**) možnost čerpání státní dotace 



3. Výhled potřeb na další období  

- rekonstrukce sídliště Dašická- vlevo (ohraničené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, 
Kotkova) – další části 

- revitalizace panelového sídliště nábř. Závodu míru – pokračování – další etapy (V. – X.) 
- regenerace panelového sídliště Karla IV. - rekonstrukce parkoviště v ul. Žitná 
- vybudování nových parkovacích stání v ul. Hlaváčova  na místní komunikaci souběžné 

s ulicí Hlaváčova,  v úseku od ulice Havlíčkova po ulici Jungmannova, včetně rekonstrukce 
chodníku  

- rekonstrukce Bělobranského náměstí 
- rekonstrukce prostoru v ulici K Polabinám (před hotelem Labe) – vybudování a 

rekonstrukce parkovacích míst, chodníků a zeleně 
- vybudování parkovacího domu na stávajícím parkovišti na křižovatce ulic Karla IV. a 

Arnošta z Pardubic*) 
- rekonstrukce ulice Ke Kamenci *) 
- rekonstrukce chodníků a obnovu zeleně v ulici Sakařova - obě strany od ul. Štrossova po 

ul. Věry Junkové*) 
- rekonstrukce prostoru před bytovým domem Havlíčkova 445 vč. vyřešení kontejnerového 

stání a parkovacích míst 
- rekonstrukce prostoru okolo prodejny potravin v ul. Sakařova, v části od křižovatky s ul. 

Bezdíčkova po křižovatku s ul. Ve Lhotkách – včetně vnitrobloku – 2. část 
- vybudování nových parkovacích stání v ul. Hlaváčova  na místní komunikaci souběžné 

s ulicí Hlaváčova,  v úseku od ulice Havlíčkova po ulici Jungmannova, včetně rekonstrukce 
chodníku  

- vybudování části komunikace – vozovky a chodníku v ul. U Kamenné vily 
- PD na rekonstrukci – pokračování úpravy chodníku u Sportovní školy v ul. Dašická 
 
 
4. Projektové dokumentace a studie předané městu Pardubice 

v letech 2013 – 2015 k realizaci:  

-- PD na rekonstrukci chodníků, vozovky a obnovu dřevin v ulici JUDr. Krpaty (PD vrácena 
v roce 2014 zpět na MO Pce I) 

- studie odvodnění ul. Na Ležánkách v částí podél parku Na Špici (v roce 2014 město mělo 
zadat PD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
*) realizace z rozpočtu města Pardubic 
**) možnost čerpání státní dotace 


