
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání Komise pro strategii a rozvoj obvodu,  

životní prostředí a dopravu ze dne 18. 3. 2019 

 

Přítomni:  Bc. Petr Dufek, Ing. Jan Jedlička, Ing. Šárka Hošková, Ing. Jitka Češková, Ing. Jaroslav 
Sochor, Ing. Hana Demlová, Ing. Jiří Hájek, 

  
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Statut komisí Rady MO 5 
3. Podněty místních komisí 
4. Projektový zásobník MO 5 
5. Diskuse 
6. Závěr 
 
Schválení programu jednání 
Pro 7 zdržel se 0 proti 0 
 
Ad 1) 
Pan předseda Bc. Petr Dufek zahájil jednání komise v 16.30 hod a předal slovo Ing. Demlové, která 
podala informaci ohledně projednání Programu rozvoje MO Pardubice V – plnění 2018 na zasedání 
Zastupitelstva MO Pardubice V dne 13. 3. 2019. 
 
Ad 2) 
Dne 14. 2. 2019 byl usnesením RMO č. 38/2019 R schválen nový Statut komisí Rady MO Pardubice V, 
platnost statutu byla stanovena od 15. 2. 2019. Členové komise ho obdrželi e – mailem dne 25. 2. 
2019. 
Členové komise byli se statutem seznámeni a berou ho na vědomí. 
Pro 4 zdržel se 3 proti 0 
 
Diskuse: 
Ing. Hájek  
– je nutné zajistit, aby se následně RMO doporučeními zabývala a aby komise měla zpětnou vazbu 
 
Bc. Dufek  
– omluva z jednání bude směřována na tajemníka komise,  
- program jednání bude zaslán min. týden před jednáním komise,  
- výroční zpráva je předkládána RMO zpravidla do 30 dnů po uplynutí kalendářního roku a 

bezprostředně před skončením volebního období zastupitelstva, zpracovává předseda komise 
- v červnu 2019 bude komisí zhodnocen systém fungování dle nového statutu, případné připomínky 

budou předloženy RMO 
 

 



Ad 3) 
Podněty z jednotlivých místních komisí: 
 
MK Dukla jednání 16. 1. 2019: 
- zda by bylo možné zřídit osvětlení pro dětské hřiště v ul. Sokolovská (u softbalového areálu), ve 

tmě je hřiště nebezpečné a doplnit do provozního řádu i věkové omezení, případně informaci 
s telefonním číslem na městskou policii, neboť se tam scházejí skupinky věkově nepřiměřené a je 
zde po nich nepořádek, nebo se nechovají dle pravidel slušného chování a ohrožují menší děti na 
hřišti 

Komise doporučuje RMO prioritně řešit ochranu hřiště a jejich uživatelů umístěním kamery  
a častějším dohledem městské policie. Veřejné osvětlení případně zvážit do budoucna. 
Pro 7 zdržel se 0 proti 0 
 
MK Jesničánky jednání 28. 1. 2019 
- změnit Holcovu ulici na jednosměrnou byl zamítnut, komise se dotazuje, zda by bylo možné 

změnit pouze část ulice v úseku mezi Chrudimskou a Dražkovickou  
Komise nedoporučuje RMO řešit zjednosměrnění ul. Holcova v úseku mezi Chrudimskou  
a Dražkovickou, domnívá se, že toto řešení je nesystémové. 
Pro 6 zdržel se 1 proti 0 
 
- v jednosměrných ulicích U Suchého dubu a Dražkovická umožnit cyklistům jízdu v protisměru 
Komise doporučuje RMO podat na odbor dopravy Magistrátu města Pardubic podnět ke stanovení 
místní úpravy na pozemních komunikacích (dodatková tabulka povolující pohyb cyklistů 
v protisměru). 
Pro 7 zdržel se 0 proti 0 
 
- vodorovné dopravní značení „lego“ nacházející se v ul. Chrudimská, u křižovatky s ul. Raisova 

(Střída sport) je nutné opravit, vybetonovat a také posunout 
Komise doporučuje RMO vyzvat vlastníka komunikace ke zjednání nápravy (komunikace je ve 
vlastnictví Pardubického kraje, dne 7. 3. 2019 byl upozorněn na závadu pracovnicí OIS ÚMO Pce V 
odbor dopravy MmP) 
Pro 7 zdržel se 0 proti 0 
 
MK Dražkovice jednání 6. 3. 2019 
- Dětské hřiště - Komise doporučuje navýšení prvků na stávající DH u hřiště. 
Komise doporučuje RMO zahájit s vlastníkem pozemku jednání o výpůjčce (v současné době nemá 
MO Pardubice V právní vztah k pozemku, nelze investovat prostředky do cizího majetku) 
Pro 7 zdržel se 0 proti 0 
 
- Kruhová křižovatka směrem na Mikulovice - komise doporučuje vybudování kruhové křižovatky na 

konci Dražkovic směrem na Mikulovice. 
Komise doporučuje RMO zahájit jednání s vlastníkem komunikací až po vyřešení trasování 3. etapy 
cyklostezky Pardubice- Medlešice. 
Pro 7 zdržel se 0 proti 0 
 
- Dobudovat chodník směrem na Ostřešany - komise doporučuje iniciovat jednání s obcí Mikulovice 

a Ostřešany ohledně dobudování chodníku. 
Komise nedoporučuje dobudování chodníku do doby, než bude vybudován chodník na území obce 
Mikulovice, neboť v současné době je chodník vybudován po poslední rodinný dům čp. 182 
v katastrálním území Dražkovice, na zbývající části katastrálního území Dražkovice není možná dle 
územního plánu další výstavba. 
Pro 7 zdržel se 0 proti 0 



 
- Vánoční výzdoba v místní části Dražkovice - komise doporučuje zajistit vánoční osvětlení 

vytipovaného stromku v parku u pošty a zajistit vánoční výzdobu v obci na stožárech veřejného 
osvětlení. 

Komise doporučuje RMO zahájit jednání s vedením města na celkové koncepci vánoční výzdoby a 
osvětlení na území celého města. 
Pro 5 zdržel se 2 proti 0 
 
Ad 4) 
Členové se dohodli, že vzhledem k časové náročnosti projednání Projektového zásobníku bude tento 
bod projednán na dalším jednání komise. 
 
 
Ad) 5 Diskuse 
 
Ing. Hájek – domnívám se, že projednávání podnětů místních komisí není náplní strategické komise 

- ul. Na Spravedlnosti – řešení problémové situace, kdy budou realizovány opatření  
- zda existuje nějaká koncepce města týkající se pohybu v lokalitě Červeňáku, v současné 

době jsou mosty uzavřeny  
- arboretum – údajná jízda aut po chodníku – výjezd na ul. Rožkova, zda je možné umístit 

zábranu 
- v areálu bývalých kasáren TGM by mělo být zřízeno záchytné odstavné parkoviště cca 

pro 250 aut 
 
Ing. Češková – v současné době se řeší nevýhodnost smlouvy na prostor Červeňáku a technické řešení 
         opravy dvou uzavřených mostů. Dle jejích informací v současné době nemá město  
         žádnou koncepci na danou lokalitu 
 
Ing. Hošková – zda se rezidentní parkování, o kterém se v současné době hovoří, se dotkne  
          i okrajových částí města 
 
 
 
Termín příští komise – 15. 4. 2019, zasedací místnost Úřadu městského obvodu Pardubice V.  
 
 
 
Zapsala: Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
Ověřil: Bc. Petr Dufek 
 
 


