
REGENERACE SÍDLIŠTĚ NÁBŘEŽÍ ZÁVODU MÍRU
ZPĚTNÁ VAZBA VEŘEJNOSTI prosinec 2022
Tento dokument vznikl na základě:
• Veřejného projednání, které se konalo 13. 12. 

2022 od 18:00 v sále magistrátu města Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1. Za účasti Ing. arch. Jaroslava 
Menšíka (zadavatel), MgA. Eliška Málková,  Ing. 
Martina Havlová, Ph.D., Ing. arch. Matěj Čunát 
a Ing. Radek Prokeš, PhD. (zpracovatelé)

• Neformálního setkání, které se konalo  20. 12. 
2022 od 18:00 přímo na sídlišti v Rotundě, 
kterého se účastnil Ing. arch. Jaroslav Menšík. 

Tento materiál slouží primárně Městskému Obvodu 
Parbudice 1 a  pracovatelskému týmu Regenerace 
sídliště Závodu míru jako zpětná vazba obyvatel a 
uživatelů, který jim má pomoci při návrhu regenerace. 
Vzniká na  bjednávku Městského obvodu Pardubice I, 
který umožňuje setkávání s veřejností.

Obě setkání vedla Ing. arch. Eliška Pomyjová, která je 
zodpovědná za průběh setkání s veřejností i za tento 
dokument.
Ze strany zadavatele za tuto akci zodpovídá tajemnice 
Ing. Gabriela Křížková a Ing. arch. Jaroslav Menšík.
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•

•

Většina připomínek souvisela s 
dopravou (počet parkovacích stání, 
příjezdy do garáží Poseidonu, ranní a  
dpolední špičky spojené s dopravou k MŠ 
a ZŠ, příjezd k areálu bicrosu, 
optimalizace šířky vozovky, zásobování)

Některé z otázek směřovaly na přilehlé 
záměry v území. Často souvisely s 
kapacitami parkování.

• Záměr posílit místo na sídlišti, kde se 
nachází většina vybavenosti, vytvořením 
náměstí, byl předmětem debaty.

• Promenáda podél řeky, která je za 
protipovodňovým valem, dle obyvatel  
slouží jako útočiště pro setkávání těch, 
kteří nechtějí být vidět. (Obyvatele domu 
Poseidon problematizují také lavičky, 
které se nachází v přímé blízkosti domu. 
Usilují o jejich demontáž.)

• Zřízení hřišť mezi školami bylo přijato 
kladně. Tématem byl počet a rozmístění 
hřišť v rámci sídliště. Dělení hřišť mezi 
věkové kategorie. Některým přítomným 
chyběl venkovní workout.

• Zmiňován byl také způsob komunikace 
konání setkání s veřejností v rámci 
projektu, které nebylo všem obyvatelům 
srozumitelné, a konání akcí na magistrátu, 
který se nachází mimo sídliště.

Všechny připomínky jsou vyznačené v mapě. 
Textově zpracováváme ty, které souvisí 
s koncepčním rozhodnutím a platnými 
legislativními předpisy.

Pro lednovou prezentaci:

• představení zapracovaných změn;

• představení konceptu odpadních
kontejnerů;

• představení materiálů povrchů.

Hlavní témata
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ZRUŠIT: V roce 2018 proti této 
cestě sepisovali petici. Směřuje 
k chráněnému jasanu a 20.12. ji 

označili za zbytnou.

hluk autobusy jako 
problém, jehož řešení 

projekt nekomunikovat

BOSKET? TADY?
obyvatele plac vnímají jako 
jedinou velkou plochu, kde 

lze např. pouštět draka. 
diskuse se týkala i orientace 

svahu na sáňkování

hladký nájezd na 
cyklostezku (teď je tam problém 

se skokem přes beton)
prosím prověřit alternativní 

cestu k bikrosu

oficiální parkoviště 
u kraje cyklostezky

„tohle je vlastně dobrý, 
dává jim smysl sem umístit 

kavárničku a WC“

Skatepark je spokojen 
se staven věcí

napojení důležité

blízkost nádraží

blízkost centra

blízkost řeky

uzavřenost silnice

val co ocloňuje hluk 
ze silnice

obyvatelé oceňují 
zelenou plochu, 

obávají se změny 
plochy v novém ÚP

chybí workout hřiště

20.12.? centrum 
vnímají u rotundy, že 

náměstíčko nepotřebují

„Je možné doplnit dubovou alej? 
jak se pod ní bude dělat ta cesta 

tak, aby nedošlo k porušení 
kořenového systému?*“

LEGENDA:
- potenciály, prověření
- průser, chyba, problém
- obecný poznámky
- dobré

PŘIPOMÍNKY OBYVATEL Z PARTICIPACÍ 13. A 20. 2022

„Proč se ta cesta neudělá na 
valu*?“

tahle rampa slouží 
pro pěší, cyklisty i pro 
zásobování a hasiče 
(když musí vyjet na 
podestu poseidonu), 
přijde jim úzká a ocenili 
by rozšíření

cyklostezku na pozemku poseidonu město v zimě neudržuje stejně jako schody, které 
vedou do ulice nábřeží Závodu míru. Dle obyvatel existuje dohoda mezi městem a 
poseidonem o správě těchto prostor, které sice slouží veřejnosti, ale jsou v soukromém 
vlastnictví

jak funguje 
komunitní zahrada 
a kdo ji spravuje - 
předejít tomu, že 
obvod i obyvatelé 
očekávají, že se o to 
postará ten druhý :)

„Proč umisťujete 
parkoviště k 

„zádům“ druhýho 
domu?“

obyvatelům 
přišlo zbytečné 

odsazovat stávající 
parkoviště, že ta 

zeleň jakoby neni 
v tomto případě 

tak důležitýá jako 
parkoviště.

tady lavičky ne - moc blízko poseidonu, hluk*

tady lavičky jo*

na druhý břeh se chodí slunit

* poznámky k nábřeží lze číst jako: 
 > téma obyvatel poseidonu (lavičky můžou být dle obyvatel všude krom 
sousedství poseidonu, který momentálně usiluje o demontáž laviček blízko domu. ostatní 
obyvatele nežijí tak blízko, asi nemají přímou zkušenost s hlukem od řeky); 
 > snahu po kontrole toho, co se děje za valem ( = cesty na valu, ne za valem) - 
promenáda je neosvětlená, obecně panuje povědomí o tom, že se tam zdržují podivné 
existence;
 > stávající obyvatelům přijde neudržované; 
 >zazněl argument, že si z domu vezmou deku a sednou si na zem (téma „nos 
si svou lavičku s sebou se také opakovalo) = hezké místo, které ale do území vnáší 
problémy;
 > prý ke slunění využívají druhý břeh v Polabinách (nelze ověřit).

cyklonapojení

zbytný, 
parkoviště je 

víc potřeba
„proč zužujete silnici?“„parkování musí být víc do rezervy pro budoucí generace“ (mentalita růstu)

(ne)napojení na areál ČSOB

příjez k domu 1856 
dnes má problém i sanitka vztah zásobovací rampy u 

dnenší Monkey Pizza
a parkování

jak se tu vytočí 
velký auta?

opakovali informace z 
prvního setkání: tady 
je kolizní místo - auta, 
koloběžky, odpad

„K čemu náměstíčko, 
když do něj vjiždí lidi z 

garáží Poseidonu?“

prosba o zakreslení návazností na projekt, 
kde  má být náměstíčko, projíždět se domem 
do závodu míru. parkovací dům má kapacitu 

2xpočet aut.

někteří obyvatelé zmiňovali: 
„děláte tady tolik hřišť 

a parkovací místa přidat 
nemůžete?“ Na setkání 

vysvětleno docházkovou 
vzdáleností.

prostor bývá rozježděn po konání  akcí typu 
cirkusu nebo pouť, vznikají velké kaluže ect., 

témi, kteří prostor používají, je to vnímání jako 
danná věc, není tématizováno

Prostor bývá pronajímán při větších akcích, 
které se konají v areálu sportovišť, které mají 
regionální význam. Vztah obyvatele-uživatele 

není jednoznačně definovatelný. (pro někoho je 
vztah přátelský, jiní mluví o sporech)

obyvatelé upřesňovali, že ta diagonála 
nemusí být křížem, ale že by podle nich 
měla být široká, zpevněná a osvětlená. 

že tuto cestu vnímají jako hlavní směr ze 
sídliště
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