
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 16. 9. 2019 

 

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

 
Omluveni:  
  
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Informace o návrhu Statutárního města Pardubice o změně obecně závazné vyhlášky č. 12/2016 o 

Statutu města Pardubice 
3. Informace o záměru města vybudovat Terminál Jih – Vápenka 
4. Informace o záměru MO Pardubice V – revitalizace náměstí Dukelských hrdinů II. etapa 
5. Podněty z místních komisí 
6. Podněty členů komise 
7. Závěr 
 
Ad 1) 
Zahájení jednání komise 
Předseda komise Bc. Petr Dufek zahájil jednání komise v 16.30 hod.  
 
Ad 2) 
Statutární město Pardubice předložilo městským obvodům k projednání změnu obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2016 o Statutu města Pardubice. Pan předseda upozornil na nejdůležitější body tohoto 
návrhu: 

- zkrácení lhůty pro vyjádření se k případným změnám statutu, a to z původních 30 dnů na 15 
dnů 

- odebrání postavení městského obvodu coby účastníka územního řízení pro stavby na daném 
městském obvodu 

- změna v příloze č.1 a to v bodu 3 písm. d) – životní prostředí, kdy by měly městské obvody 
zajišťovat údržbu veřejné zeleně na všech pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice v daném obvodu příslušného městského obvodu, tedy nikoliv jako dosud pouze 
v rozsahu daném pasportem zeleně 

- změna v příloze č.1 a to v bodu 6 písm. h) – úsek dopravy a silničního hospodářství, kde by 
měly být odebrány dosavadní kompetence MO spočívající v účastenství z pozice vlastníka ve 
správních řízeních týkajících se uzavírek a v případech zvláštního užívání místních komunikací 
v záležitostech zřizování vyhrazeného parkovaní v zóně parkovacího stání 

O předloženém návrhu bude hlasováno na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice 
V dne 25. 9. 2019. 
 
 
 



Ad 3)  
Statutární město Pardubice zadalo zpracování projektové dokumentace na stavbu Terminál Jih – 
Vápenka.  
Lokalita Vápenka je již v současné době zatížena dopravou ze stávajících aktivit v území a špatným 
dopravním řešením kdy i do budoucna je možný pouze jediný výjezd z lokality a to ul. Pražská na ulici 
Teplého nebo případně přes účelovou komunikaci u PENNY marketu a ul. Rožkova. Vzhledem ke 
stávající výstavbě v lokalitě se jeví dopravní situace jako neřešitelná. 
Komise proto přijala následující usnesení: 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje RMO A ZMO 
neprodleně vyvolat jednání na téma řešení dopravy v souladu s výstavbou v lokalitě Vápenka a 
stavbou Terminálu Jih. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

 
 
Informativní fotografie pro představu umístění Terminálu Jih včetně obslužné komunikace. 
 
Ad 4) 
Městský obvod Pardubice V má v plánu pokračovat v revitalizaci náměstí Dukelských hrdinů, a to 
plochy okolo památníků a prostor před OK centrem. 
Vstupní jednání s firmou, která by mohla případně zpracovat projektovou dokumentaci, se bude 
konat dne 30. 9. 2019. Firmě bude předložen možný návrh řešení úpravy prostoru, kde městský 
obvod chce zachovat zeleň ať již stávající stromy nebo i případně nová výsadba keřů a rostlin. 
Ing. Hájek – bylo by dobré doplnit do prostoru vodní prvky 
 
Ad 5) 
Podněty z místních komisí: 

- MK Dražkovice – problémy s kanalizací, oprava v okolí poklopů na komunikaci II/324 
Komunikace č. II/324 není ve vlastnictví Statutárního města Pardubice nýbrž Pardubického 
kraje, SÚS byla pracovnicí odboru investičního a správního upozorněna a již je opraveno 
Kanalizace je ve vlastnictví VAK Pardubice – nespadá do kompetencí obvodu, bylo předáno 
na VAK a OŽP Magistrátu města Pardubic. 

- MK Višňovka – Rekonstrukce vnitrobloku Devotyho ulice – městský obvod zadal zpracování 
projektové dokumentace, po zpracování návrhů možného řešení nebyl ze strany společenství 
vlastníků bytů přijat žádný z návrhů, na úřad byla podána petice, že žádnou úpravu 
vnitrobloku nechtějí. MO Pardubice V zastavil projekční práce.  



- MK Jesničánky – požadavek na zřízení přechodu pro chodce v ul. Nemošická u křižovatky 
s ulicí U Suchého dubu. Komunikace ul. Nemošické není ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice nýbrž Pardubického kraje. V loňském roce bylo zřízeno MO Pardubice V místo pro 
přecházení, protože zřízení přechodu nepovolil DI Policie ČR. Je nutné požádat o případnou 
realizaci odbor dopravy Magistrátu města Pardubic včetně zadání projektové dokumentace. 

 
Ad 6) 
Podněty členů komise: 

✓ Ing. Hájek – nutno řešit dopravní situaci v ul. Na Spravedlnosti před zkolaudováním bytových 
domů 

✓ p. Sochor – zřízení přechodů pro chodce na Benešově náměstí (křižovatka ul. Devotyho – 
Železničního pluku) 

✓ Ing. Jedlička – suché břízy v ul. Pod Břízkami (již vyzvána firma k výměně), ul. U Krematoria – 
nově opravená část – za deště se v jedné části tvoří kaluž, špatně vyspádovaná komunikace, 
voda neodtéká do dešťové vpusti, nutná reklamace, investorem bylo OMI – již na vzniklý 
problém bylo upozorněno 

✓ Ing. Češková – na území města byly pracovní skupinou vytipovány lokality pro dosadbu 
zeleně, řešení problematiky adaptace na klimatické změny a problém sucha - 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/rada/komise-rady/komise-pro-zivotni-

prostredi/zapisy-z-komise/?file=49258&page=4460087&do=download 
 
Závěr 
Termín příští komise – 21. 10. 2019 od 16.30 hod., zasedací místnost ÚMO Pardubice V. 
 
 
Zapsala: Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
Ověřil: Bc. Petr Dufek 
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