
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 15. 4. 2019 

 

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

 
Omluveni: Ing. Jitka Češková, Ing. Jaroslav Sochor. 
  
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Podněty místních komisí 
3. Projektový zásobník MO Pardubice V 
4. Diskuse 
5. Závěr 
 
Ad 1) 
Zahájení jednání komise 
Předseda komise Bc. Petr Dufek zahájil jednání komise v 16.30 hod, členové komise nemají 
k poslednímu zápisu připomínek. 
 
Ad 2) 
Podněty z jednotlivých místních komisí: 
Provedena kontrola zápisů z místních komisí za poslední dva měsíce, komise se zabývala pouze 
podnětem z MK Dukla – tato komise by se chtěla zabývat rekonstrukcí vnitrobloků, pan předseda 
objasňuje proces – nejprve se zadá zpracování projektové dokumentace, ke zpracovanému návrhu se 
vyjadřují místní komise popř. společenství vlastníků dotčených bytových domů, připomínky jsou 
v odůvodněných případech zapracovány a po schválení je zpracována finální verze PD. Poté probíhá 
stavební řízení, výběrové řízení a realizace akce. Strategická komise se proto již nebude v této fázi 
projekty zabývat. 
Ing. Šárka Hošková – navrhuje zrekonstruovat kontejnerové stání v ulici K Barvírně, na dalším jednání 
strategické komise se k tomu vyjádří vedoucí OIS – Ing. Bc. Chuchlíková. 
 
Ad 3) 
Projektový zásobník MO Pardubice V 
Předseda komise shrnul současný stav, na příští jednání komise žádá předložit PD na stavební úpravy 
vnitrobloku Lexova – Jiránkova – Artura Krause a PD na stavební úpravy ul. Wolkerova u BD 2119 – 20 
a 2116 – 2118, dále informuje o záměru vybudovat dětské hřiště Pod Vinicí – až po převodu pozemků 
na město a opravě dětského hřiště u restaurace Pod košem -  dojde k výměně herního prvku – koně 
za jiný a ke zhotovení nového jednolitého povrchu jako u dětského hřiště v Sokolovské ulici. 
Ing. Demlová se dotazuje na finanční podporu ze strany města – odpovídá předseda komise – město 
již nemá žádné větší finanční rezervy, doplňuje Ing. Hájek – na posledním jednání zastupitelstva se 
též dotazoval vedení města – obvody dostanou finanční prostředky pouze dle Statutu, nic navíc. 



Ing. Jedlička navrhuje doplnit do projektového zásobníku opravu chodníku v ulici Dražkovická v úseku 
mezi ulicemi Čacké a Nemošická a ulice U Krematoria v úseku mezi ulicemi Čacké a Mikulovická. 
Dále se dotazuje, zda se nechystají nějaké opravy v ulicích U Suchého dubu, Dražkovické, Pod 
Břízkami – objevily se tam na vozovce sprejem vyznačené trasy. 
Ing. Hájek navrhuje vzhledem k omezeným finančním prostředkům přehodnotit investiční záměry, do 
projektového zásobníku doplnit i drobnější akce. 
Ing. Demlová navrhuje doplnit opravu chodníku ve Staňkově ulici mezi ZŠ a ulicí Jana Palacha, dále 
navrhuje zamyslet se nad dopravním značením v Gorkého ulici, k tomu se připojuje i Ing. Hošková.  
Ing. Hošková se dotazuje na přípravu PD na stavební úpravy komunikací V Zahrádkách, Na Záboří a 
K Barvírně – doporučuje projednání i v MK Jesničánky.   
       
Ad 4) 
Diskuse 
Ing. Hošková se dotazuje, zda se obvod vyjadřoval ke zřízení záchytného parkoviště v areálu kasáren 
TGM, pan tajemník se domnívá, že nikoliv, 
Ing. Hájek žádá odpovědi na dotazy z jednání minulé komise - zda existuje nějaká koncepce města 
týkající se pohybu v lokalitě Červeňáku a arboretum – údajná jízda aut po chodníku – výjezd na ul. 
Rožkova, zda je možné umístit zábranu – odpovídá pan tajemník – Ing. Bc. Chuchlíková je nemocná, 
proto nemůže dotazy zodpovědět, budou zodpovězeny na příštím jednání komise.  
 
Ad 5) 
Závěr 
Termín příští komise – 20. 5. 2019 od 16.30 hod., místo upřesní předseda komise. 
 
 
Zapsal: Mgr. Jiří Šmaha 
Ověřil: Bc. Petr Dufek 
 
 


