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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Komise pro dopravu dne 9. 1. 2023 v 15:00 hod. 

Přítomni: viz prezenční listina Od 15:10 – 10 přítomných, Od 15:20 – 11 přítomných 

omluveni: Skutil, Bureš  

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program z jednání: Komise pro dopravu dne 9. 1. 2023 v 15:00 hod. 

1. Schválení návrhu programu jednání komise 

2. Oznámení jmen, předsedy a místopředsedy Komise pro dopravu jmenovaných Radou města 

Pardubice 

3. Představení koncepce dopravy 

4. Hlučnost mostních závěrů, dilatací na M117 estakáda u nemocnice – ul. Kyjevská 

5. Elektrokoloběžky – diskuse 

6. Vymístění parkování z Pernštýnského náměstí 

7. Odbočovací pruh do obchodního centra Atrium 

8. Různé - Ostřešanská spojka – Lukáš Hanzlík Změny v prostoru přednádraží – Lukáš Hanzlík 

9. dotaz na značku B28 na třídě Míru 

 

 
 

II. 

Úkoly z předchozích jednání a jmenování ověřovatelů 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Schválení návrhu programu jednání komise 

 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KD/010/2023               (pro 9, proti 0, zdr. 0) 
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Komise pro dopravu 

Schvaluje 

program jednání komise s přesunutím bodu 3. na konec jednání 

Důvodová zpráva 

Tajemník komise přivítal členy komise a hosty, které zároveň komisi představil. Předal slovo 

předsedovi komise. 

Předseda komise požádal o přesunutí bodu 3. PŘEDSTAVENÍ KONCEPCE DOPRAVY na závěr jednání a 

to z důvodu časově náročné prezentace. 
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Oznámení jmen, předsedy a místopředsedy Komise pro dopravu jmenovaných 

Radou města Pardubice 

 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KD/011/2023                

 
 

Komise pro dopravu 

Bere na vědomí 

oznámení jmen předsedy a místopředsedy Komise pro dopravu jmenovaných Radou města 

Pardubice. 
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Představení koncepce dopravy 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1 byl stažen                

 
 

Komise pro dopravu 

Bere na vědomí 

Důvodová zpráva 

Bod byl z důvodu nedostatku času přesunut na další jednání komise 
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4 

Hlučnost mostních závěrů, dilatací na M117 estakáda u nemocnice – ul. Kyjevská 

 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KD/012/2023               (pro 9, proti 1, zdr. 1) 

 
 

Komise pro dopravu 

Doporučuje 

rozšířit zónu měření rychlosti o ul. Kyjevská od č.p. 40 přes estakádu M117 do ul. Štrossova po 

kostel P. Marie 

Důvodová zpráva 

Proběhla diskuse okolo stavby estakády s konstatováním, že měření hluku na místě neprokázalo 

nadměrnou hlučnost. 

Vavřina: Žádá o důsledné sledování stavu mostních uzávěrů z důvodu jejich nadměrné hlučnosti a v 

případě zhoršení stávajícího stavu žádá projednání možnosti jiného bezhlučného technického řešení 

těchto mostních uzávěrů. 

 

Číslo návrhu: 2 

Přijaté usnesení č. KD/013/2023               (pro 10, proti 0, zdr. 1) 

 
 

Komise pro dopravu 

Bere na vědomí 

nepříznivý stav ohledně hlučnosti a doporučuje ponechat snížení rychlosti na 40km/h. 

Důvodová zpráva 

Proběhla diskuse ohledně rychlosti přejíždějících vozidel přes M117 estakáda u nemocnice - ul. 

Kyjevská.  

Švarc: Se domnívá, že současné upravení rychlosti z 50km/h na 40km/h nepřinese snížení hlučnosti. 

Vavřina: Hluk nevytváří přejezd vozů MHD, ale osobních vozidel. Jedná se o rázy při přejezdu přes 

mostní uzávěry.  

Zubák: snížení rychlosti sníží hlučnost. Problémem je spíš nedodržování maximální povolené rychlosti.  

Bylo navrženo rozšíření zóny měření rychlosti prostřednictvím MP o úsek, který doposud nebyl 

zahrnut do oblasti povoleného měření pro MP. Tímto krokem bude moct probíhat preventivní měření 

rychlosti ze strany Městské policie v dané oblasti. 
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5 

Elektrokoloběžky – diskuse 

 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KD/014/2023                

 
 

Komise pro dopravu 

Bere na vědomí 

informaci o stavu elektrokoloběžek v Pardubicích 

Důvodová zpráva 

Náměstek Ing. Hrabal informoval komisi o probíhajících jednáních s provozovateli půjčování 

elektrokoloběžek a sdělil, že další postup bude řešen v průběhu roku ve spolupráci s městskými 

obvody. O výsledcích jednání bede komise informována. 
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Vymístění parkování z Pernštýnského náměstí 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat               (pro 6, proti 5, zdr. 0) 

 
 

Komise pro dopravu 

Doporučuje 

vymístit úplně parkování z Pernštýnského náměstí 

 

Důvodová zpráva 

Začátek projednávaného bodu náměstek Hrabal uvedl řečnickou otázkou: "Má být Pernštýnské 

náměstí parkovištěm?" Po členech komise chtěl jasnou odpověď - má být na Pernštýnském náměstí 

parkoviště, ANO či NE? 

Švarc: řekl, že problém s parkováním nemá. 

Slezák: Parkování jej neuráží, navrhuje např. výrazné navýšení ceny za parkování a kontrolu 

dodržování zásad zásobování. 

Jirsa: Další problém je s i parkováním vozidel v ul. Pernštýnská a Svaté Anežky České. Projíždějící auta 

kličkují mezi vozidly a zahrádkami provozoven. Chodci v tomto úzkém prostoru, který logicky využívají 

v plném profilu uhýbají projíždějícím vozidlům.  

Halda: je zde problém s určením vozidel, zda jsou skutečně zásobování. Je zneužíván veřejností. 

Navrhuje komisi aby doporučila vymístění parkování z Pernštýnského náměstí vyjma svateb a 
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společenských akcí.  

"Sprání orgán nám všechny případy, které jdou do správního řízení nepochopitelně zastavuje a s 

odůvodněním, že jsme nedokázali, že nejde o zásobování. Řidiči z nás mají srandu." 

Zubák: Stav je neúnostný! Neomalenost zavážkových služeb, kteří nic nezásobují, pouze vyzvedávají, 

překročila únosnou mez. Kličkují mezi chodci, dochází k nebezpečným situacím. MP nemůže držet 

celodenní stráž na Pernštýnském náměstí. Kterýkoliv občan může pod rouškou zásobování vjíždět do 

celého prostoru Pernštýnského náměstí a skrýt se za zásobování. Městská policie je krátká na řidiče 

tvrdící, že jsou zásobování.  

Slezák: Jaký je tedy teď stav s možností vjezdu a parkování na Pernštýnském náměstí? 

Zubák a Halda vysvětlují  podrobnosti ohledně dodatkových tabulek a navrhují dopravní řešení PEŠÍ 

ZÓNA, se stejnými pravidly užívání komunikace, jako má třída Míru. Dojde k naprostému zklidnění 

historické části města, podobně jako v jiných velkých měste.  

Zubák: mám zde stanovisko Památkové péče, která je pro úplně vymístění parkování z Pernštýnského 

náměstí a přilehlých ulic. Jejich stanovisko vám mohu na požádání poskytnout. 

Jirsa: vznesl dotaz na změnu dodatkové tabulky, která by řešila současný nechtěný stav. 

Zubák: projde s oddělením koncepce dopravy, odboru dopravy celou oblast a navrhne možnost 

řešení ke změně součastného neúnosného stavu. 

 

Číslo návrhu: 2 

Přijaté usnesení č. KD/015/2023               (pro 7, proti 0, zdr. 4) 

 
 

Komise pro dopravu 

Doporučuje 

 

redukci parkovacích míst na Pernštýnském náměstí za předpokladu jiné možnosti využití 

uvolněného prostoru 

 

Číslo návrhu: 3 

Přijaté usnesení č. KD/016/2023              (pro 10, proti 0, zdr. 1) 

 
 

Komise pro dopravu 

Doporučuje 

umístění "Parkletů" do ulice Pernštýnská 

Důvodová zpráva 

Jirsa: Představil komisi záměr umístit do ul. Pernštýnská Parklety. Vysvětlit problematiku této ulice, 

kde se střetávají chodci, motorová vozidla a jsou zde i předzahrádky některých gastro provozoven. 

Záměrem umístění Parkletů je sklidnění průjezdu motorových vozidel na Pernštýnské náměstí a 

vytvoření ochraných míst pro chodce. Komunikace je v celé šíři bezbariérová a chodci přirozeně 

využívají celou šíři, jak chodník, tak vozovku. Dalším efektem Parkletů je zamezení neoprávněného 

parkování v ul. Pernštýnská. 
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7 

Odbočovací pruh do obchodního centra Atrium 

 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KD/017/2023               (pro 11, proti 0, zdr. 0) 

 
 

Komise pro dopravu 

Doporučuje 

znemožnit levé odbočení do Atrium Palác Pardubice dopravním značením a zařízením ve směru od 

křižovatky do podzemních garáží Atrium Paláce Pardubice, ve zkušebním provozu 

Důvodová zpráva 

Náměstek Hrabal úvodem vysvětlil, že "ucpávání" křižovatky v ul. Hradecká ve směru od Hradce 

Králové, je důvodem vložení tohoto bodu. K paralizování této křižovatky, odbočovacího pruhu vravo, 

dochází z důvodu nedostatečné kapacity odbočovacího pruhu směrem do podzemních garáží Atrium 

Paláce Pardubice. 

Zubák: Představil návrh řešení - odstranění odbočovacího pruhu a tím zamezení odbočit vlevo po 

výjezdu z křižovatky směrem na sídlíště Závodu míru do podzemních garáží Atrium Paláce Pardubice. 

Vozidla by pokračovala rovně až na kruhový objezd a po jeho projetí by přijela ke sjezdu do 

podzemního parkoviště ze směru od Závodu míru. Toto prodloužení by znamenalo vyšší absorci počtu 

vozidel. Navíc by tato úprava byla podpořena vybudováním nového odbočovacího pruhu na pravé 

straně za kruhovým objezdem ve směru od Závodu míru a tím by čekající vozidla. 

Švarc: Toto řešení již bylo v minulosti navrhované a probírané. Možná existuje i vypracovaná studie. 

Jirsa: Navrhuje zatím upravit stav pouze dopravním značením bez nákladných stavebních úprav. 

Komise se shodla, že se k tématu vrátí v budoucnu poté, co ukáže upravený provoz. Přesto bylo 

navrženo i druhé usnesení o kterém bylo hlasováno. 

 

Číslo návrhu: 2 

Přijaté usnesení č. KD/018/2023               (pro 8, proti 0, zdr. 3) 

 
 

Komise pro dopravu 

Doporučuje 

dále pokračovat v plánování nového odbočovacího pruhu od kruhového objezdu do garáží Atrium 

Palác Pardubice. 
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8 

Různé - Ostřešanská spojka – Lukáš Hanzlík Změny v prostoru přednádraží – Lukáš 

Hanzlík 

 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KD/019/2023               (pro 10, proti 0, zdr. 1) 

 
 

Komise pro dopravu 

Doporučuje 

podporovat projekt ostřešanské spojky ve variantě EMU-O s důrazem na benefit zavedení 

bezúvraťových vlaků 

Důvodová zpráva 

Hanzlík: prezentoval železniční ostřešanskou spojku od Drozdic, okolo Nemošic do Chrudimi. 

Ptáček: vysvětlil předchozí varianty - ze studií vyšlo, že stávající stav s úpravou řízení semafory vychází 

jako nejekonomičtější 

Hanzlík: Myšlenkou bylo bezúvraťové propojení h.n. Pardubices okolní obslužností území - 

Doubravice, Rosice, hl. nádraží, Pardubice centrum, Pardubičky, směr Drozdice okolo Nemošic do 

Chrudimi. 

 

Návrh usnesení č. 2 má stav schválení: Nezadáno                

 
 

Komise pro dopravu 

Bere na vědomí 

 

stav křižovatky v prostoru přednádraží 

 

Důvodová zpráva 

Hanzlík: prezentoval stav křižovatky Palackého třída x kpt. Bartoše – směr od Parama. Je zde na 

světelné signalizaci zelená šipka umožňující jízdu pouze rovně. Byla by též dobrá změna časového 

intervalu. 

Zubák: vysvětlil opodstatnění umístění šipky vázaném na stanovisko PČR. Dále uvedl i ekonomický 

aspekt, kdy přeprogramování intervalu se pohybuje těsně pod 70 tis. V červnu po otevření Terminálu 

B, by došlo k navrácení intervalu zpět a bylo by to mrhání financemi. 

Hanzlík: Další křižovatkou k diskusi je Palackého třída – výjezd, kde je krátký interval pro odbočující 

vozy MHD vlevo do prostoru přednádraží.  

Zubák: Bude nový systém pro vozidla MHD, který umožní řidičům z kabiny vozu prodloužit interval 

zelené. 
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Ptáček: Popsal dopravní filozofii návrhu uspořádání tří navzájem provázaných křižovatek s tím, že 

kapacitně tyto tři křižovatky definuje křižovatka, která umožňuje nájezd MHD do Terminálu A při jízdě 

z centra města po ulici Palackého. 
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dotaz na značku B28 na třídě Míru 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav schválení: Nezadáno                

 
 

Komise pro dopravu 

Bere na vědomí 

Důvodová zpráva 

Šťastný: vznesl dotaz na značku B28 Zákaz zastavení na třídě Míru po výjezdu z Pernerovi ulice. Chtěl 

umístění dodatkové tabulky E13, která by umožňovala zastavení některých vozidel. 

Zubák: odbor dopravy nebude ustupovat ze stanoveného dopravního značení. Její stanovení má svůj 

důvod.  

Hrabal: Budeme hledat možnosti umístění míst K+R u školy Bratranců Veverkových. 

 

 

Příští jednání Komise pro dopravu se uskuteční: bude upřesněno  

 

Ověřeno dne  

Ověřovatelé: Mareš Pavel 

Jirsa Vojtěch 

 

……………………………………… 

Mareš Pavel 

předseda komise 

……………………………………… 

Jirsa Vojtěch 

člen komise 

 

 

 
 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracoval(a): Urbánek Tomáš 

 


