
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 11. 2. 2021 
 

Jednání se uskutečnilo formou online přenosu. Předseda komise J. Menšík zahájil jednání. 
Přihlášeno 10 členů – komise je usnášeníschopná. 

 

1. Rezidence Labská, Pardubice 

Jednatel společnosti Rezidence Labská s.r.o., V. Engelmajer představil projekt bytového domu ve 
stupni architektonické studie. Arch. košař informoval o svém návrhu BD z loňského roku, který 
předcházel prezentovanému návrhu. 

Diskuze: M. Košař, J. Menšík, Š. Vacík, R. Machala, P. Křivánek, H. Dvořáčková, R. Šamánek,  
P. Šotola, R. Meduna 

Návrh se svou zvolenou architektonickou strukturou terasového domu nehodí do prostředí 
ochranného pásma MPR. Zvolená forma je však jinak zajímavá. Nárůst kapacity oproti 
původnímu návrhu rovněž není vhodný do řešeného území – zvýšení dopravní zátěže, velká míra 
zastavění pozemku. Připomínky k hloubce zakládání a s tím spojených technických rizik. 
Dotaz na regulativy území? Názor na původní návrh – rovněž kontroverzní a mimo měřítko 
lokality. Návrh není přesvědčivý. 
Z. Kavalírová sdělila, že návrh splňuje funkční regulativy, dané platným ÚPmP. Avšak toto není 
jediné kritérium, které je potřeba sledovat. Důležitým aspektem je měřítko a charakter zástavby. 
Původní návrh po úpravách, které spočívaly ve snížení výšky objektu, toto splňoval. 
V předloženém návrhu působí přisazená hmota terasového domu rušivě. 

Názor na kvalitu zpracování prezentace návrhu – chybí zákresy do fotografie. Nadhledové 
perspektivy nevypovídají o měřítku stavby. Není zřetelná souvztažnost s místem, je tedy těžké 
návrh posoudit.  

Nelze posoudit, zda je měřítko stavby citlivé vůči zástavbě v Labské ulici. Stavba v tomto území je 
velkou výzvou – doporučení na zadání interní soutěže, ze které by mohl vykrystalizovat kvalitní 
návrh. Nejde pouze o funkční regulativ v území. 

 
Usnesení 1: KUA doporučuje předložený návrh stavby jako vhodný k umístění v území. 

Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 3      Usnesení nebylo přijato 

Usnesení 2: KUA doporučuje doplnění prezentace o zákresy návrhu do fotografie z úrovně 
chodce, a to z obou stran ulice Labské a ze zadní strany od Labe (případně ze zdymadla nebo 
z břehů Chrudimky), pro možnost porovnání stávajícího a navrhovaného stavu. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0      Usnesení bylo přijato 

2. Informativní zpráva o územně plánovací činnosti 

Vedoucí OHA, Z. Kavalírová, informovala o změnách platného ÚP a stavu pořizování návrhu ÚP. 
Dále o pořizování územně plánovacích podkladů – ÚS Cihelna, ÚS sídelné zeleně, ÚS Červeňák. 

Diskuze: H. Dvořáčková 

Kdy bude ÚS Cihelna opět v aktuální verzi představena KUA?  
Předpokládá se prezentace ÚS po jejím veřejném projednání, které proběhne na konci února. 

KUA bere informace na vědomí. 

 

 



Poznámka: 
Plánované projednání záměru – Věžový dům v Polabinách (arch. Macas) – se neuskutečnilo 
z důvodu omezených časových možností autora. 

 

Příští jednání komise se uskuteční 11. března od 15 h. Forma jednání bude přizpůsobena 
aktuální epidemiologické situaci. 

 

Zapsal: A. Reiský        Ověřil: J. Menšík 


