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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Komise pro dopravu dne 27. 02. 2023 v 15:00 hod. 

  

  

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program z jednání: Komise pro dopravu dne 27. 02. 2023 v 15:00 hod. 

1. Schválení návrhu programu jednání komise 

2. Představení koncepce dopravy – Ing. Martin Ptáček, vedoucí oddělení koncepce dopravy 

3. Různé 

 

 
 

II. 

Úkoly z předchozích jednání a jmenování ověřovatelů 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 
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Schválení návrhu programu jednání komise 

 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KD/020/2023               (pro 10 proti 0 zdrž. 0) 

 
 

Komise pro dopravu 

Schvaluje 

Komise pro dopravu Schvaluje program jednání komise 
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Důvodová zpráva 

Tajemník komise přivítal členy komise a hosty a předal slovo předsedovi komise. 

Předseda komise požádal členy Komise pro dopravu o hlasování pro schválení návrhu bodu jednání. 

2 

Představení koncepce dopravy – Ing. Martin Ptáček, vedoucí oddělení koncepce 

dopravy 

 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KD/021/2023               (pro 9 proti 0 zdrž. 1) 

 
 

Komise pro dopravu 

Doporučuje 

Radě města Pardubic pokračovat v rozpracování úkolů, které byly předloženy formou níže 

uvedených:  

• Přechody pro chodce 

• Základní osy pro cyklisty 

• Propojení Kyjevská x Kpt. Jaroše 

• Koncepce dopravy v klidu 

• City logistika 

• Bezpečně do školy 

• Dojížďka do práce 

Důvodová zpráva 

Ptáček: Představil koncepci dopravy v Pardubicích a vyzval přítomné, aby se případně vyjádřili k 

jednotlivým bodům. 

Následně byla v detailu diskutována statistika nehod auto vs. chodec ve vztahu k přechodům pro 

chodce. Obsazenost automobilů na území města a obecně přístupy k dopravě na území města. 

 

3 

Různé 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav schválení: Nezadáno                

 
 

Komise pro dopravu 

Bere na vědomí 
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podnět zřídit stání vozidel v období svátků, či jiných příležitostí v ul. Pod Břízkami, na straně blíž ke 

kasárnám T.G.Masaryka. 

 

Důvodová zpráva 

Diskutována problematika stání v době svátků v ul. Pod Břízkami na straně jižní. Oproti tomu byla 

navrhována strana severní. 

Dále bylo probíráno téma elektrokoloběžek ve vztahu ke stávajícímu režimu fungování. Nakonec byl 

diskutována pozitivní přinos umístění více sčítacích automatů pro průjezdy cyklistů. 

 

 

Příští jednání Komise pro dopravu se uskuteční : termín nebyl zatím stanoven 

 

Ověřeno dne  

Ověřovatelé: Mareš Pavel 

Jirsa Vojtěch 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Mareš Pavel 

předseda komise 

……………………………………… 

Jirsa Vojtěch 

člen komise 

 

 

 
 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracoval(a): Urbánek Tomáš, tajemník komise 

 


