
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 17. 2. 2020 

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

Omluveni: Ing. Jiří Hájek 
  
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Program rozvoje za rok 2019  
3. Výkopové práce firmy Gasco – ul. Jilemnického 
4. Závěr 
 
Ad 1) 
Zahájení jednání komise 
Předseda komise Bc. Petr Dufek zahájil jednání komise v 16.30 hod.  
 
Ad 2) 
Komise se při dnešním jednáním zabývala aktualizací Programem rozvoje Městského obvodu 
Pardubice V – plnění za rok 2019. Tento materiál bude předložen ke schválení na jednání Rady MO 
Pardubice V a Zastupitelstva MO Pardubice V dne 11. 3. 2020. 
Komise se dohodla na rozšíření bodu 1) Záměry města Pardubice v městském obvodu Pardubice V v 
oblasti urbanismu, dopravy, příp. dalších velkých investičních akcí - spoluúčast samosprávy 
městského obvodu Pardubice V a to ve smyslu doplnění o bod 1/13. 
Usnesení: 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje RMO Pardubice V a 
ZMO Pardubice V doplnit do sledování bodu 1) Záměry města Pardubice v městském obvodu 
Pardubice V v oblasti urbanismu, dopravy, příp. dalších velkých investičních akcí - spoluúčast 
samosprávy městského obvodu Pardubice V bod č. 1/13 ve znění: 
1/13 na všech úrovních podporovat vybudování jihozápadního obchvatu města Pardubic 
 

O: starosta, RMO, ZMO  
T: trvale  
KT: 31. 12 každoročně  

Pro 5 – zdržel se 1 – proti 0 
 
Ad 3) 
Ing. Demlová upozornila na dlouhodobě otevřené výkopy v ul. Jilemnického, kde jsou v současné 
době realizovány stavební práce na výměně plynovodního potrubí firmou Gasco.  
ÚMO Pardubice do Souhlasu se záborem veřejného prostranství dává firmám do podmínek mimo jiné 
i podmínky týkající se prací v blízkosti stávajících dřevin, a to: 
v průběhu stavebních prací budou dodrženy podmínky ochrany dřevin jak v nadzemní, tak podzemní 
části dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch (zejména článek č. 4.10 – Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo 
stavebních jam: ... v kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy.  Nelze–li 



tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. 
Nejmenší vzdálenost od paty kmene je pro výkopové práce čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 
m, nejméně ale 2,5 m.   
Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; v případě, že 
tuto vzdálenost nelze dodržet, budou stavební práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození 
kořenového systému stromu; při provádění výkopových prací v travnatém pásu nesmí dojít k 
přeseknutí kotevních kořenů a kořenů silnějších než 2 cm; poraněním se musí zabraňovat, popřípadě 
je nutno kořeny ošetřit – kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů o 
průměru méně jak 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru více jak 2 cm prostředky 
na ošetření ran; obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; kořenová 
zóna bude chráněna proti nežádoucímu zhutnění – musí být zajištěno trvalé provzdušňování 
potřebné k regeneraci poškozených kořenů, na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je 
nutno strom zajistit pažením,) 
V průběhu stavebních prací budou dodrženy podmínky ochrany dřevin jak v nadzemní, tak podzemní 
části dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch (zejména článek č. 4.10 – Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo 
stavebních jam: ... v kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy.  Nelze–li 
tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. 
Nejmenší vzdálenost od paty kmene je pro výkopové práce čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 
m, nejméně ale 2,5 m.  Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým 
prostorem; v případě, že tuto vzdálenost nelze dodržet, budou stavební práce prováděny ručně tak, 
aby nedošlo k poškození kořenového systému stromu; při provádění výkopových prací v travnatém 
pásu nesmí dojít k přeseknutí kotevních kořenů a kořenů silnějších než 2 cm; poraněním se musí 
zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit – kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit, 
konce kořenů o průměru méně jak 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru více jak 2 
cm prostředky na ošetření ran; obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením 
mrazu; kořenová zóna bude chráněna proti nežádoucímu zhutnění – musí být zajištěno trvalé 
provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů, na nestabilní půdě a u hlubokých 
stavebních jam je nutno strom zajistit pažením,). 
Stavební firma byla již několikrát vyzvána k dodržování podmínek souhlasu. 
 
Závěr 
Termín příští komise – 16. 3. 2020 od 16.30 hod., zasedací místnost ÚMO Pardubice V. 
 
 
Zapsala: Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
Ověřil: Bc. Petr Dufek 
 
 


