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Program rozvoje formuluje obecné zásady rozvoje území obvodu a navrhuje konkrétní 

opat ení k jeho rozvoji v daných oblastech. Komise pro dopravu a životní prost edí 

v součinnosti s místními komisemi p edkládá v p ípadě pot eby návrhy na aktualizaci 

Programu.  

 Program bude realizován podle možností rozpočtu a stavu projektové p ípravy. Odbor, 

investic, dopravy a životního prost edí ke konci kalendá ního roku vyhodnotí plnění Programu 

rozvoje MO Pardubice VI a p edloží jej Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VI na 

posledním zasedání v kalendá ním roce. 

 

Úvod 

 Městský obvod Pardubice VI leží na západní straně města Pardubic a tvo í ho katastrální 

území Svítkov, Staré Čívice, Popkovice, Lány na Důlku a Opočínek. Celková katastrální plocha 

městského obvodu činí 2 375 ha.  

 

 

 

 

Obyvatelstvo 

K roku 2018 je na území městského obvodu 5 991 trvale hlášených obyvatel. Vývoj počtu 

obyvatel vykazuje pomalý, ale stabilní růst. Do obvodu se stěhuje více lidí, než jej opouští. 

Nejčastěji p íchozími jsou mladé rodiny, které láká snadná dostupnost do centra města a 



možnost tzv. p íměstského bydlení v nově stavěných lokalitách (zejména Svítkov a Staré 

Čívice). Venkovský charakter zástavby a blízkost p írody naplňuje p edstavy o vhodném místě 

pro založení rodiny a výchovu dětí. 

Podíl mužů a žen je zhruba vyrovnaný. Věková struktura je tvo ena 17% osobami ve věku 0-

14 let, 68% osobami ve věku 15 – 64 let a 15% osobami ve věku nad 65 let. Ekonomicky aktivní 

je 49 % osob a většina z nich vykonává svou ekonomickou činnost mimo území městského 

obvodu. 

Oproti ostatním obvodům je v našem městském obvodě nejvyšší podíl občanů ve věku 0-14 let, 

což činí 17% obyvatel obvodu v důsledku poměrně masívní výstavby p edevším rodinných 

domů. 

 

Životní prostředí 
 Životní prost edí našeho obvodu je významně ovlivněno činností společností 

v průmyslové zóně ve Starých Čívicích a typem výroby (zpracování ropných produktů) firmy 

Paramo. Spolu s výrobou dochází i k značnému dopravnímu zatížení zejména Starých Čívic a 

Popkovic osobní i nákladní dopravou směrem do a z průmyslové zóny.  

          Další zátěž pro životní prost edí zejména z hlediska hluku znamená provoz armádní části 

mezinárodního letiště Pardubice. Jedná se zejména o cvičné lety vrtulníků a provozu p i 

výlukách letiště Čáslav. 

          Provoz mezinárodního letiště Pardubice zatím vzhledem k četnosti vzletu a p istání 

dopravních letadel životní prost edí zásadně neovlivňuje. 

 U všech subjektů je nutné vyžadovat dodržování právních p edpisů v oblasti životního 

prost edí – zejména dodržování emisních limitů u velkých provozovatelů a dodržování 

podmínek provozu mezinárodního letiště. 

 Obvod vyžaduje po všech subjektech působících na letišti informace o p ipravovaných 

změnách provozu a s dostatečným p edstihem o nich informuje občany. 

 Projekty a jejich změny, kde se p edpokládá vliv na životní prost edí (dokumentace 

EIA, integrovaná povolení, bezpečnostní zprávy atd.), budou projednávány v Komisi 

pro dopravu a životní prost edí a p ípadné p ipomínky budou uplatňovány v p íslušných 

ízeních.  

Obvod nebude podporovat záměry, které by prokazatelně zhoršily stav životního 

prost edí v obvodě, zejména zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví 

Podle návrhů místních komisí bude postupně doplňována a podle pot eby obměňována 

zeleň ve všech místních částech obvodu.  



Odpady 

 Svoz komunálního odpadu zajišťuje specializovaná společnost Služby města Pardubic 

v majetku města Pardubic. Kromě komunálního odpadu je zajišťován svoz biologického 

odpadu občanům, kte í mají pronajatu nádobu na bioodpad. S ohledem na p ipravované změny 

zákona o odpadech bude obvod podporovat rozší ení separace biologického odpadu. Občanům 

slouží také separační dvůr ve Svítkově a podle pot eby jsou p istavovány velkoobjemové 

kontejnery. V obvodě je několik stanovišť nádob na separovaný odpad. 

 Velkým problémem jsou černé skládky. Obvod bude i nadále monitorovat jejich výskyt 

a zajišťovat jejich odstraňování, i za cenu zvýšených výdajů z rozpočtu obvodu.  

 

Dopravní infrastruktura 

Obvod bude aktivně všemi dostupnými prost edky podporovat ešení odklonění 

dopravy ze silnice I/2, která prochází Starými Čívicemi a Popkovicemi. Denně touto 

komunikací projede v obou směrech okolo 14 000 vozidel. Dokud nebude ešeno odklonění 

dopravy ze silnice I/2, obvod nebude podporovat záměry, které by způsobily značný nárůst 

dopravy na této silnici. 

Vzhledem k masivní výstavbě rodinných domků zejména ve Svítkově a Starých 

Čívicích bude nutno ešit bezpečné a kapacitně vyhovující napojení těchto lokalit na stávající 

síť komunikací. Ve spolupráci s SD a městem Pardubice prioritně ešit výjezdy na komunikaci 

I/2 Pražská a P eloučská. 

            Postupně budou realizovány opravy komunikací a chodníků a p i realizacích bude 

dbáno p edevším na bezpečnost, z ízení odpovídajícího počtu parkovacích míst a zklidnění 

dopravy v obytných částech obvodu. 

 Místní komise podávají návrhy na realizaci dalších dopravních opat ení vedoucí 

ke zvýšení bezpečnosti (odbočovací pruhy, zpomalovací prvky, úpravy dopravního značení 

atd.)  

  

 

Technická infrastruktura 

 Hlavním úkolem zůstává i nadále odkanalizování místní části Opočínek, které by mělo 

být realizováno v roce 2019-2020.    

 

 

 



Školství 

 Z izovatelem škol na území městského obvodu je město Pardubice, objekty škol jsou 

spravovány městem. Na území obvodu se nacházejí ZŠ Svítkov, MŠ Duha se sídlem 

v Popkovicích a Starých Čívicích a MŠ Doubek se sídlem ve Svítkově a v Lánech na Důlku.  

 

 Všechna školská za ízení musí ešit nedostatečnou kapacitu pro děti z obvodu, MŠ 

ve Svítkově a v Lánech na Důlku jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Obvod bude 

ve spolupráci s městem podporovat výstavbu nové MŠ ve Svítkově. Je nutné zachovat školku 

v Lánech na Důlku a podporovat její rekonstrukci. Městský obvod bude podporovat všechna 

výše uvedená školská za ízení.  

 

Sport, kultura, spolková činnost 
 Městský obvod bude pokračovat v tradici po ádání akcí  Rozloučení s prázdninami, 

Rozsvícení vánočního stromku ve Svítkově a po ádání obvodního plesu.  

Obvod bude podporovat akce po ádané místními komisemi a občanskými sdruženími, 

p edevším akce pro děti a mládež a širší ve ejnost. Tyto akce obvod podporuje dotacemi 

z rozpočtu dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice VI. 

 Obvod bude pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích dětských h išť, sportovišť, 

odpočinkových zón a zajišťovat jejich údržbu. Cílový stav by měl být takový, aby každá místní 

část měla alespoň jedno sportoviště a dětské h iště.  

Bude průběžně doplňován mobiliá  na ve ejná prostranství a sportoviště. 

 Na území obvodu budou i nadále v provozu místní knihovny ve Svítkově i ve Starých 

Čívicích a knihobudky rozmístěné po celém MO.  

 

Bydlení 

 Vzhledem k postavení nové mate ské školy ve Svítkově a rozší ení objektu základní 

školy ve Svítkově by neměli být nově p istěhovaní obyvatelé obvodu tolik limitováni omezenou 

kapacitou školských za ízení. Limitní ale bude nevyhovující dopravní infrastruktura. 

Individuální výstavbu rodinných domků bude městský obvod dále podporovat. V budovaných 

lokalitách bude obvod prosazovat pobytovou (klidovou) funkci nad funkcí dopravní. 

 

 

 

 



Bezpečnost a veřejný pořádek 

 V obvodě zajišťuje po ádek Městská policie Pardubice – okrsek IV se sídlem na Dukle 

a Policie ČR Obvodní oddělení č.4. Spolupráce s městskou policií je zajišťována pravidelnými 

poradami, na kterých obvod uplatňuje a dále bude uplatňovat své požadavky. Výkon služby je 

omezen počtem policistů ve službě Městské policie. 

Trestné činy a p estupky v obvodě jsou spojeny p evážně s chováním zahraničních  

zaměstnanců v průmyslové zóně a na ubytovně na Trojici. ešení p estupků je v působnosti 

Ú adu městského obvodu Pardubice VI. Ročně je ešeno zhruba 50-80 p estupků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

 

Návrh opatření k naplnění Programu rozvoje 

 

Oblast životního prost edí 

• Pokračovat v postupné revitalizace lesa Zelenobranská dubina (spolupráce s MmP) 

• Pravidelné doplňování zeleně dle návrhu místních komisí ve všech místních částech 

 

Oblast odpadů 

• Pravidelné kontroly problematických provozoven 

• Likvidace a zamezení vzniku černých skládek 

 

Oblast dopravní infrastruktury 

• Lávka pro pěší a cyklisty p es Labe vedle Rosického mostu 

• Úprava k ižovatky Pražská, Školní pro snazší výjezd z ulice Školní (spolupráce s SD) 

• Výstavba kruhového objezdu u školy ve Svítkově 

• Chodník od č. p. 92 po chodník v ul. U Panasonicu 

• Chodník v ul. Za Oborou k mate ské školce ve Starých Čívicích 

• Výstavba chodníku od č. p. 64 po č. p. 24 Lány na Důlku 

• Výstavba chodníku k zastávce MHD podél komunikace III. t ídy Opočínek 

• Postupná oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací dle p ílohy č. 2 

• Zklidňování dopravy na území obvodu 

 

Oblast technické infrastruktury 

• Dokončení kanalizace Opočínek (finanční p íspěvek občanům) 

• Doplnění ve ejného osvětlení (dle požadavků od občanů a komisí MO) 

• Výstavba kontejnerových stání (dle požadavků od občanů a komisí MO) 

• Průběžné doplňování městského mobiliá e (dle požadavků od občanů a komisí MO) 

 

 

 

 



Oblast sportu, kultury, spolkové činnosti 

• Vybudování sportoviště v Popkovicích 

• Vybudování sportoviště v Opočínku 

• Vybudování sportoviště ve Starých Čívicích  

• Vybudování sportoviště v lokalitě Na Pašti 

• Podpora spolkové činnosti formou dotací  

 

Oblast ve ejného po ádku 

• Rozší ení kamerového systému v městském obvodě 

 



Svítkov 

Obrázek 1 Reko struk e ko u ika e K Pašti 

 

 

Obrázek 2 Reko struk e ko u ika e v ul. Sportov ů 

 

 

 



 

 

Obrázek 3 Rekonstrukce komunikace v ul. Kolonie 

 

Obrázek 4 Rekonstrukce komunikace v ul. Josefa Poppera 

 

 



Obrázek 5 Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.Poplera 

 

 

Obrázek 6 Reko struk e ko u ika e v ul. Na Klí ku 

 

 

 



Obrázek 7 Reko struk e ko u ika e v ul. K Du i ě I. Etapa 

 

Obrázek 8 Reko struk e ko u ika e v ul. K Du i ě II. Etapa 

 



Obrázek 9 Reko struk e ko u ika e v ul. K Du i ě III. Etapa 

 

Obrázek 10 Reko struk e ko u ika e v ul. K Ry íčku u lesa 

 



Obrázek 11 Reko struk e ko u ika e v ul. Popkovi ká u ytový h do ů 

 

 

Obrázek 12 O ova živič ého krytu v ul. Sr ojedská sever ě od želez i e 

 



Obrázek 1312 Reko struk e hod íku v ul. Popkovi ká 

 

Obrázek 14 Reko struk e hod íku v ul. Přerovská 

 



Obrázek 15 Reko struk e hod íku v ul. Sr ojedská od ul. K Pašti k Zastáv e ČD 

 

Obrázek 16 Reko struk e hod íku v ul. Škol í k lesu 

 



Obrázek 17 Reko struk e hod íku v ul. Ore ská 

 

 

Staré Čívice 

Obrázek 18 Rekonstrukce komunikace v ul. Chotkova 

 

 

 



 

Obrázek 19 Zklid ě í dopravy a reko struk e hod íku v ul. Kokešova 

 

Obrázek 20 Reko struk e ko u ika e v ul. K Hladíkovu 

 



Obrázek 21 Reko struk e ko u ika e v ul. V Chaloupká h 

 

Obrázek 22 Reko struk e a výstav a hod íku v ul. Ke Mlý u 

 



Obrázek23 Reko struk e a výstav a hod íku v ul. Ke Mlý u 

 

Obrázek 24 Reko struk e ko u ika e spojují í ul. K Hladíkovu a ul. Ke Mlý u 

 

 

 

 

 



Popkovice 

Obrázek 25 Reko struk e ko u ika e v ul. V Ulič e a Ke Splávku 

 

Obrázek 26 Rekonstrukce komunikace v ul. Sjezdova 

 



Lány na Důlku 

Obrázek 27 Reko struk e hod íků v Lá e h a Důlku 

 

 

Opočínek 

Obrázek 28 Oprava ko u ika í v Opočí ku 

 

 

 


