
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 02.06.2022 
 

Přítomno 7 členů – komise je usnášeníschopná.  

Předseda komise zahájil jednání. Program jednání byl schválen. 

1. Dopravně-urbanistická studie „Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací“  

Hlasování členů komise k dokumentu, který byl členům komisí a zastupitelstvu prezentován   
formou online-semináře 24. května. Vedoucí projektu, M. Ptáček, odpověděl na dodatečné dotazy 
ke studii. 

 

Usnesení: Komise souhlasí s prezentovanými závěry dopravně-urbanistické studie akce 
„Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací“. 

Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 2                     Usnesení nebylo přijato 

 

Opožděně dorazil další člen komise, p. Šotola – přítomno 8 členů. 

2. ZŠ T.G.M. – nová základní škola v Pardubicích (J. Chvojka) 

Předseda komise přečetl vyjádření člena komise, Š. Vacíka, k prezentovanému záměru. J. Chvojka 
prezentoval záměr. Odkazuje zároveň na online prezentaci konceptu principů investorské soutěže 
TGM (Havel & Partners), která se uskuteční 8. června od 16:30 v rámci jednání Komise pro strategii 
a Smart City. 

Diskuse: 

Vznesen návrh nabídnout záměr investiční společnosti, která bude vybrána v rámci investorské 
soutěže a ve smluvních podmínkách podmínit výstavbu areálu ZŠ. Školu řešit ve vazbě na celkové 
urbanistické řešení rozvojového území. 

Opoziční názor upozorňuje na potřebu urgentního řešení situace, výše zmíněným řešením ztrácí 
město čas. Město řeší nedostatek kapacit pro děti ze spádových obcí (zejména 2. stupeň), pro 
množství dětí cizinců a také budoucí příliv dětí z rozvojové rezidenční oblasti S. K. Neumanna. 

Toto území je potřeba předem hmotově definovat jako celek. Touto „salámovou“ metodou 
porcujeme území na „cirkus“ – je to provinční rozhodování. ZŠ v tomto místě není špatná, ale ne 
v tomto designu. ZŠ by měla definovat frontu náměstí.  

Představený postup řešení areálu školy předurčuje charakter území – do budoucna si zaděláváme 
na vznik „sídelní kaše“. 

  
Usnesení 1: KUA bere na vědomí rozpracovaný návrh stavby na ZŠ TGM v Pardubicích. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0                           Usnesení bylo přijato 

Usnesení 2: KUA doporučuje Radě města Pardubic pokračovat v přípravě projektu ZŠ TGM 
v Pardubicích dle návrhu stavby. 

Hlasování: pro 1, proti 6, zdržel se 1                      Usnesení nebylo přijato 

 



Usnesení 3: KUA doporučuje zpracovat územní studii na celé rozvojové území. ÚS nastaví prvky 
prostorového uspořádání a zároveň vymezí plochu pro umístění základní školy. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1                           Usnesení bylo přijato 

3. ÚS Hostovice Jih  

Členům komise prezentovány dílčí úpravy ÚS vyplývající z minulého projednání. Jednalo se 
zapracování požadavků na regulaci oplocení a členění ulice jako obytné zóny ve zbytku lokality 
Z2.b, Z3 a Z4. 

______________________________         Připomínky byly naplněny 

4. Návrh na úpravu statutu KUA 

Text usnesení R/6724/2021: Rada města Pardubic Ukládá Komisi pro urbanismus a architekturu 
vyhodnotit stávající funkčnost komise s návrhy na budoucí statut komise.  

Z: Komise pro urbanismus a architekturu;  

T: Prodloužen do 30.6.2022  

Člen komise, p. R. Machala, prezentoval návrhy na úpravu statutu. Další návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh bude tajemníkem komise předán kanceláři tajemníka k zapracování. 

Usnesení: Komise schvaluje návrh na úpravu statutu komise, předložený členem komise, R. 
Machalou. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0                    __Usnesení bylo přijato 

 

 

Příští jednání KUA: 15. září od 15 h  

  

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


