
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 6.1.2022 
 

Přítomno 7 členů – komise je usnášeníschopná. 

Předseda komise zahájil jednání.  

 

1. Novostavba BD Varšavská (arch. Aleš Klose) 

Projektant představil záměr BD v aktuální podobě. Komentoval vývoj záměru, zejména úpravy, 
vyvolané splněním podmínek pro oslunění bytů sousedního BD.  

Diskuze:  

Členové KUA považují záměr svým hmotovým řešení a umístěním jako nevhodný, považují jej za 
nebezpečný precedent pro jiná sídliště v Pardubicích. Zároveň však poukazují na nutnost řešit tuto 
nelehkou problematiku v novém ÚP – vyčlenění částí stabilizovaného území pro možnost zahuštění 
struktury zástavby (zrušení její ochrany). Poukazují také na dřívější záměr na stejném místě z doby, 
kdy se připravovala výstavba stávajícího BD (Syndat), ten byl územně plánovacím orgánem 
zamítnut. Pozemek vnímají jako zastavitelný, ale jinou funkcí – nízkopodlažní občanská vybavenost 
pro objekty bydlení. Dále byly diskutovány otázky výkladu znění platného ÚP, zejména pojmů – 
stabilizované území, proluka, charakter zástavby (deskový vs. bodový dům). Kritizováno bylo 
umístění ve vztahu k malému odstupu od stávajícího objektu (6,3 m) – narušení soukromí. V situaci 
a vizualizacích nejsou zobrazeny balkony a vystupující část fasády stávajícího domu, odstup je tedy 
ve skutečnosti ještě menší. Samotná architektura navrhovaného objektu vnímána spíše kladně. 

Usnesení: KUA doporučuje realizovat stavební záměr dle předložené dokumentace. 

Hlasování: pro 0, proti 4, zdržel se 3               Usnesení nebylo přijato 

 

2. Zadání architektonické soutěže ZUŠ Pardubice-Polabiny  

Ředitel ZUŠ, J. Kabát, představil východiska a potřeby záměru novostavby školy. Zmínil vývoj 
záměru v pracovní skupině až k výslednému rozhodnutí vypsání architektonické soutěže o návrh. 
A. Reiský (OHA) představil návrh procesu soutěže a orientační harmonogram na podkladě 
soutěžních podmínek. Zmíněny byly provozní a funkční požadavky na budovu a přilehlé veřejné 
prostranství. Diskutována byla též dopravní obslužnost a problematika parkování. 

Diskuze:  
Dotaz k plánovaným investičním nákladům. Plánovaný finanční limit je 150 mil. Kč bez DPH 
(uvažovaná částka je z počátku roku 2021, propočet nákladů vycházel z cen za OP pro JKSO 801.3 
Budovy pro výuku a výchovu – svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná, 7505 Kč/m3). 
Komise se shoduje na tom, že limit investičních nákladů by měl být pro soutěžící spíše doporučující 
ukazatel.  
Starosta MOII podotknul, že by se pro zápočet kapacit parkování typu K+R mohla uvažovat 
stávající místa v ulici Družstevní, která jsou určena pro obsluhu areálů ZŠ a MŠ. Kapacitu parkování, 
generovanou provozem multifunkčního sálu koncipovat přednostně v rámci objektu ZUŠ.  

Usnesení: Komise doporučuje RmP schválit zadání a soutěžní podmínky architektonické soutěže 
o návrh. Komise doporučuje uvažovat limit finančních nákladů stavby jako orientační. 

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



3. Zadání Územní studie Park Na Špici 

Vedoucí OHA představila zadání pro pořízení územně plánovacího podkladu. Byly zmíněny 
základní požadavky vyplývající z ÚPD a důvody pořízení územní studie. 

Diskuze:  
Komise považuje pořizování nové územní studie pro toto území za nelogické a zbytečné. 
Vstupování novou studií do založené a funkční koncepce považuje za nekoncepční přístup a riziko 
pro kvalitu parku. Doporučuje využít stávající registrované územní studie pro dosud 
nerevitalizovanou východní část parku „Park Na Špici II“, která vznikla s cílem umístění několika 
objektů vybavenosti a zázemí parku, mj. také objektu bistra. Umístění předmětného objektu by 
mělo být v souladu s výše uvedenou studií – podél travnaté plochy lemující Spojilský odpad. 

Usnesení: KUA souhlasí s předloženým zadáním územní studie a doporučuje pokračovat v jejím 
pořízení. 

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

Usnesení: KUA doporučuje realizovat objekt občerstvení podle registrované ÚS Park Na Špici II. 

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

4. Diskuze 

Ve zbylém čase byly krátce diskutovány návrhy na úpravu statutu KUA.  

Komise by mohla plnit roli odborného poradního orgánu v procesu posuzování investičních záměrů 
dle Zásad pro spolupráci s investory. KUA by byla mezičlánkem mezi městskými obvody a Radou 
města. 

 

 

Další plánovaný termín jednání KUA: 3. února od 15 h  

  

 

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


