
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 27. 11. 2019 

 

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

 
Omluveni: Ing. Jitka Češková 
  
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Ul. Na Spravedlnosti 
3. Podněty z místních komisí 
4. Závěr 
 
 
Ad 1) 
Zahájení jednání komise 
Předseda komise Bc. Petr Dufek zahájil jednání komise v 16.30 hod.  
 
Ad 2) 
Ul. Na Spravedlnosti 
Statutární město Pardubice zadalo v souvislosti s výstavbou bytových domů v dané lokalitě 
zpracování projektové dokumentace na úpravu prostoru této ulice včetně řešení křižovatky ul. Na 
Spravedlnosti a S. K. Neumanna a ul. S. K. Neumanna a ul. Pichlova. Tyto křižovatky budou do 
budoucna řízeny světelnou signalizací.  
Ul. Na Spravedlnosti bude v úseku ul. Jana Palacha a Rokycanova jednosměrná, tak jak je to doposud, 
úsek od ul. Rokycanova po S. K. Neumanna bude obousměrný. Stavebními úpravami vzniknou nová 
parkovací stání v celém úseku ulice, budou upraveny chodníky. Před objektem Policie ČR vznikne 
autobusová zastávka pro novou linku MHD.  
V současné době je vydáno na stavební úpravy ulice pravomocné územní rozhodnutí a je požádáno o 
stavební povolení. 
  
Ad 3) 
Podněty z místních komisí: 

- MK Višňovka – Parkování ve vnitrobloku ul. Čihákova 
V současné době se množí stížnosti obyvatel lokality na chování obyvatel vnitrobloku ul. Čihákova 
v souvislosti s umístěním dopravního značení B 01 včetně dodatkové tabulky „Dopravní obsluze vjezd 
povolen“. 
Na celém území městského obvodu se nepovoluje vyhrazené parkování pro jednotlivce, pouze pro 
osoby tělesně postižené tak, jak nám ukládá příslušné ustanovení zákona. Komise s tímto umístěním 
DZ v daném vnitrobloku nesouhlasí. 
 
 



Usnesení: 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje RMO řešit toto 
dopravní značení (zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen) a požádat 
odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, aby Stanovením místní úpravy na pozemních 
komunikacích toto dopravní značení zrušil, neboť by na celém území městského obvodu Pardubice 
V mělo být zachováno rovné zacházení se všemi občany. 
Pro 6, proti 0, zdrželo se 0 
 
Parkování u BD Jiránkova 2249 - 2251 – parkování na ploše, kterou mají vlastníci historicky pronajatu 
na základě nájemní smlouvy.  
 
 
Závěr 
Termín příští komise – 13. 1. 2020 od 16.30 hod., zasedací místnost ÚMO Pardubice V. 
 
 
Zapsala: Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
Ověřil: Bc. Petr Dufek 
 
 


