
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 7.10.2021 
 

Přítomno 8 členů – komise je usnášeníschopná. 

Předseda komise zahájil jednání.  

 

1. Revitalizace Palackého třídy – návrh stavby 

Pracovníci OHA prezentovali pořízený návrh stavby – principy návrhu, další postup v projednání a 
komunikaci projektu, pokračování v pořízení PD. 

Diskuze:  
Š. Vacík – informuje o podjatosti k projektu, podílel se zpracování návrhu stavby s kanceláří 
ellement architects s.r.o. 
Názory členů komise jsou rozporné ve věci volby varianty s odstraněním/zachováním lávky. 
Důrazný nesouhlas k odstranění lávky – mimoúrovňové přecházení vnímáno jako nejbezpečnější 
způsob překonání komunikace, lávka plní funkci propojení komerčních prostor na obou stranách 
Palackého (pohodlné překonání ulice z 2.NP OC), lávka je po stavební stránce vyhovující a její 
design neuráží. 
Pozitiva odstranění lávky – odstranění bariér v parteru (stinné a těžko udržovatelné prostory pod 
lávkou a rampami), uvolnění parteru na severní straně ulice, z dřívější komunikace se seniory 
stížnost na obtížné využití lávky osobami s pohybovým omezením, z komunikace s manažerem OC 
ambice zřízení nové obchodní jednotky. 
Dotaz na aktuální využití lávky, proběhlo sčítání pěších? 
Na základě usnesení komise pro dopravu bude pořízeno sčítání chodců na lávce a nejbližších dvou 
přechodech pro chodce přes Palackého třídu. 
Diskutováno odstranění dvojice komerčních objektů, tzv. „kostek“ z parteru u lávky. „Kostky“ 
vnímány jako problematičtější a bariérové objekty než lávka samotná. Zvlášť pokud by došlo 
k odstranění lávky, která částečně zajišťuje jejich funkčnost. Námět na ideální řešení v podobě 
odstranění lávky včetně „kostek“. 
Upozornění na nutnost zajištění bezbariérového přístupu do provozoven na obchodní galerii 
bytového domu (čp. 1929-1932) v případě odstranění lávky. 
 
Usnesení 1: KUA souhlasí s návrhem stavby vyjma rozhodnutí o variantním řešení lávky. 

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

Usnesení 2: KUA požaduje řešit odstranění lávky v přímé souvislosti s odstraněním komerčních 
objektů čp. 2744 a 2755 (tzv. kostek) a zároveň požaduje řešit bezbariérový přístup na obchodní 
galerii bytového domu (čp. 1929-1932). 

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

Usnesení 3: KUA souhlasí s předloženým postupem dalších kroků v pokračování projektu. 

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

 

2. Analýza rozvoje ploch garáží  

Vedoucí OHA prezentovala dokument, který byl pořízen na základě úkolu z porady vedení města. 
Dokument by měl být koncepčním podkladem pro možnosti rozšíření kapacit vybraných 
stávajících ploch hromadných garáží na pozemcích města Pardubic. 



 
Diskuze:  
Dotaz na možnost nástavby garáže, případně několika garážových jednotek, pro využití 
k nebytovým účelům – provozovna, klubovna, zkušebna. 
Regulativy funkční plochy „plochy garáží DG“ toto neumožňují. 
 

KUA bere na vědomí předložený dokument. 

 

 

Další plánované termíny jednání KUA:  11. listopadu 

  

 

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


