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I. Preambule 

 
M�stský obvod Pardubice I vznikl po komunálních volbách v listopadu roku 2002 a je 

situován zejména do st�edu m�sta v�etn� M�stské památkové rezervace. Hned v úvodu je 

t�eba konstatovat, že problematika obvodu je p�edm�tem intenzivního zájmu rady                   

a zastupitelstva Statutárního m�sta Pardubice a do jisté míry i rady a zastupitelstva 

Pardubického kraje, které mají na území obvodu své sídlo. Dále zde sídlí v�tšina významných 

hospodá�ských institucí, banky, pojiš�ovny, r�zné státní ú�ady, kulturní a sportovní za�ízení. 

Je proto samoz�ejmé, že všechny tyto instituce mají v MO Pardubice I své zájmy a zám�ry, 

které jsou více �i mén� zam��eny na zlepšení vzhledu a funk�nosti m�stského centra, které by 

m�lo reprezentovat krajské a statutární m�sto. Je t�eba konstatovat, že od roku 1990 bylo 

v tomto sm�ru mnohé vykonáno, ale p�esto nebylo možno vy�ešit vše, co bylo v letech  

1960 – 1990 práv� v centru m�sta zanedbáno. Investice v t�chto letech sm��ovaly p�evážn� do 

pom�rn� rozsáhlých sídliš� na tehdejším okraji m�sta a v samotném centru, v�etn� památkové 

rezervace, byla situace podstatn� nep�íznivá.  

Obvod má statutem m�sta vymezená práva a povinnosti, které tvo�í rámec jeho �innosti, 

mají sv�j rozpo�et, z n�hož financuje výdaje, spojené se zabezpe�ením b�žného chodu 

obvodu a výdaje na v�tší akce, zam��ené na zlepšení vzhledu obvodu. A proto je tento 

materiál nejen programem aktivit, které by cht�l obvod v tomto volebním období realizovat, 

ale i p�edstavou pro delší �asový horizont. Postup realizace investic závisí ovšem v prvé �ad� 

na finan�ních možnostech, a proto program rozvoje bude jedním z prvotních podklad� pro 

sestavování rozpo�t� obvodu v dalších letech. Významnou �ástí programu rozvoje je 

vytvo�ený „zásobník akcí“, který je dlouhodob�jší koncepcí investi�ních aktivit m�stského 

obvodu.  

Úkoly, které bude t�eba v p�íštích letech �ešit jsou jist� rozsáhlé a jejich �ešení nebude snadné, 

práv� tak jako nebude snadné vybudování pozice rady a zastupitelstva m�stského obvodu. 

Tento materiál by se tedy m�l stát jedním z podstatných nástroj�, které by m�ly t�mto cíl�m 

sloužit. 
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II. �ešení p�ípravy a podílu MO na architektonických, 
urbanistických a velkých investi�ních zám�rech m�sta 

 
 

Už z výše uvedeného textu vyplývá, že v�tší investi�ní akce na území obvodu budou 

financovány ze zdroj�, které bude mít k dispozici statutární m�sto, nebo ze zdroj� m�stem 

schválených investor�. P�estože se tyto akce p�ímo nedotýkají �innosti m�stského obvodu, 

bude se obvod k t�mto akcím vyjad�ovat, a proto bude nutné mít o nich k dispozici pot�ebné 

údaje v dostate�ném rozsahu. V uvedeném „zásobníku akcí“ budou všechny akce sledovány 

v ur�itém �len�ní nap�. 1. akce m�stského obvodu, 2. akce m�sta, 3. akce krajské, 4. akce 

státu, 5. akce financované ze soukromých zdroj�, 6. ostatní. Podobný p�ehled by m�l být na 

ú�adu obvodu v každém p�ípad� k dispozici minimáln� pro ú�ely informování ve�ejnosti.  

Obvod bude klást d�raz na zastupování oprávn�ných zájm� ob�an�, protože z�ízením 

obvod� se „velká radnice“ ob�an�m pon�kud vzdálila. Míra ú�asti obvodu na „ostatních 

akcích“ bude ješt� p�edm�tem diskusí a m�že sahat od prosté informace až po úplnou 

informovanost orgán� obvodu o pr�b�hu p�ípravných prací a jejich sou�innosti v�etn� 

p�ipomínkových �ízení. V další fázi se bude realizovat zejména ú�ast na výb�rových �ízeních, 

na informování ob�an� v�etn� výchovného p�sobení, na vysv�tlování nutnosti, event. výhod, 

které daná akce ob�an�m i obvodu p�inese. V neposlední �ad� bude nutné sledování technické 

realizace a jejího dopadu na ob�any. 

Vzhledem k tomu, že do p�sobnosti obvodu byly p�eneseny nejv�tší oblasti dopravy a 

životního prost�edí, tvo�í tyto dv� kapitoly základ programu rozvoje obvodu a definují 

základní problémy, které je t�eba v t�chto oblastech �ešit. Další kapitoly, týkající se ve�ejných 

prostranství, kultury, školství, sportu, bezpe�nosti a ve�ejného po�ádku a systému vn�jších 

vztah� orgán� m�stského obvodu, p�edstavují návrhy �ešení problém� v oblastech, pro 

ob�any rovn�ž velmi d�ležitých. V seznamu, který tvo�í záv�re�nou kapitolu tohoto 

materiálu, jsou uvedeny konkrétn� všechny akce, které by m�ly být postupn� v našem obvodu 

realizovány. 
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III. Jednotlivé oblasti rozvoje MO 

1. Doprava 
 

V dnešní dob� je patrn� nejsložit�jším problémem  našeho m�sta a zejména  jeho st�edu 

dopravní situace, zp�sobená nadm�rným, mnohdy neopodstatn�ným provozem. �ešením 

této situace je odklon dopravy (zvlášt� pak vozidel Pardubicemi pouze projížd�jících) na nov� 

vybudovaný vn�jší okruh a nové p�emost�ní Labe – obojí je ale zatím ve stavu p�íprav. 

Vjezd do vnit�ní �ásti m�sta bude ve výhledu n�kolika let možno �ešit omezením 

individuální dopravy (jakýmsi mýtným) a  podporou obyvatel užívajících jízdních kol. Proto 

je t�eba pokra�ovat v realizaci výstavby cyklostezek, navazovat na již zapo�até a vytvá�et 

nové hlavn� v lokalit� Karlovina (Anenská-Jind�išská), propojit ulici S. K. Neumanna s 

T�ídou Míru, využít levého b�ehu Labe s nabídkou bezpe�ného p�ejezdu do Polabin apod. 

Nemén� d�ležitým bodem �ešení potíží na komunikacích je doprava v klidu - 

parkování osobních automobil� v centru m�sta. V sou�innosti s Policií �eské republiky, 

M�stské policie Pardubice a odborem dopravy Magistrátu m�sta Pardubic, který má 

v kompetenci celý systém placeného stání, se budeme snažit o optimalizaci systému 

parkování s ohledem na místní podmínky a ob�anský život. Nastalá situace vyžaduje citlivé  

�ešení p�i vytvá�ení nových parkovacích míst s ohledem na stávající zelené plochy. 

Velmi nutné jsou rekonstrukce a opravy komunikací s nejhorším stavem povrchu. 

Cílem obvodu bude prosadit je v nejbližším �asovém horizontu. V obytných lokalitách 

budeme opravovat komunikace v�etn� zelen�, je t�eba vydláždit �adu ulic nejen ve Starém 

m�st� (Pernštýnská, Sv. Anežky �eské, kde doporu�ujeme použít retardéry pro ú�inné 

omezení rychlosti pohybu vozidel), ale i v oblasti za Chrudimkou. Další aktivity obvodu 

zam��íme na budování chyb�jících chodník� místo vyšlapaných cest a bezbariérových 

p�echod� pro chodce, dopln�ných vodícími pásky pro nevidomé.  

Náš obvod bude podporovat aktivity odboru dopravy Magistrátu m�sta Pardubic, 

týkající se optimalizace nastavení program� stávajících sv�telných signaliza�ních za�ízení 

k�ižovatek z hlediska co nejvyšší propustnosti. Zárove� je naším zájmem zajistit na území 

obvodu nasvícení kolizních a nebezpe�ných p�echod� pro chodce speciálním osv�tlením.  

Budeme iniciovat a podporovat vybudování nových zastávek MHD, a to na Schwarzov� 

nám. a proti Krajskému ú�adu. 

Na M�stský obvod Pardubice I byl na úseku dopravy statutem p�eveden výkon 

vlastnických práv k místním komunikacím.  
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V samostatné p�sobnosti obvod zajiš�uje: 

- provád�ní oprav a údržby místních komunikací v�etn� uli�ních vpustí a ve�ejn� 

p�ístupných ú�elových komunikací v�etn�. Jedná se p�edevším o opravy výtluk� na 

vozovkách vzniklých v�tšinou po zimním období, opravy chodník� a opravy veškerých 

dlážd�ných povrch�, 

- odtah a likvidaci vrak� vozidel umíst�ných na místních komunikacích, 

- vyjad�uje se k harmonogram�m �išt�ní a zimní údržby komunikací a provádí kontrolu 

jejich pln�ní. Samotná kompetence zajiš�ování �išt�ní a zimní údržby z�stala m�stu, 

- dává stanoviska, návrhy a podn�ty k jízdním �ád�m, udílení licencí, provozu a umíst�ní 

zastávek m�stské hromadné dopravy, 

- podává návrhy na stanovení místní a p�echodné úpravy provozu na místních 

komunikacích a v p�ípad� návrhu Magistrátu m�sta Pardubic se k tomuto návrhu 

vyjad�uje. Samotná kompetence a pé�e o dopravní zna�ení celého m�sta z�stala m�stu, 

- poskytuje m�stu podklady pro vedení a aktualizaci „Pasportu místních komunikací“, 

- vydává stanoviska, vyjád�ení a souhlasy k uzavírkám, p�ipojování, zvláštnímu užívání a 

umís�ování v�cí a pevných p�ekážek na místních komunikacích. 

 

V oblasti státní správy Ú�ad m�stského obvodu Pardubice I  

- vykonává p�sobnost silni�ního správního ú�adu na místních komunikacích a 

- vydává povolení k vjezdu do vybraných �ástí m�sta.  
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2. Oblast životního prost�edí 
 
 

Zatímco p�edchozí kapitola Doprava se jeví jako nejproblémov�jší a složitá, uvád�ná 

oblast životního prost�edí je patrn� nejsledovan�jší a nejvíce diskutovaná. V p�ípad� pé�e o 

zele� volíme p�ístup hospodá�e, proto se budeme více v�novat tvorb� zelen�, stávající 

rostlinstvo budeme kultivovat a d�kladn� pe�ovat o jeho neustálý r�st a rozvoj. Obvod bude 

vyvíjet snahy o údržbu stávajících a vytvá�ení nových zelených odpo�inkových scenérií - 

park� a sad�. Zcela zásadním zám�rem v našem teritoriu je podpora celkové obnovy 

Tyršových sad� s d�razem na odpo�inek a rekrea�ní využití. Do zahájení prací                      

na rekonstrukci budeme alespo� udržovat cesty ve sch�dném stavu. V zájmu bezpe�í                  

a po�ádku v no�ní dob� budeme podporovat zajišt�ní adekvátního osv�tlení. 

Snahou obvodu bude vytvá�ení trvalé koexistence lidí, zví�at a rostlin. Práce spojené       

s pé�í o zele� budeme sv��ovat pouze specializovaným odborným firmám. Jedná se zejména 

o údržbu záhon� s letni�kami, ji�inami a r�žemi, o údržbu ke�ových skupin, mobilní zelen�, 

trávník�, strom� a živých plot�.  

Budeme se snažit o za�azení vzrostlých strom� do programu „Památný strom“  

(v sou�asné dob� se jedná o dvaadvacet dub� v katastru sídlišt� Závodu míru). Nemocné 

stromy budeme pr�b�žn� nahrazovat novými.  

V rámci programu �istota a po�ádek ve m�st� budeme zajiš�ovat likvidaci 

komunálního odpadu a práce s tím spojené, tj. p�edevším  

- úklid ve�ejných ploch a ve�ejné zelen�,  

- likvidace komunálního odpadu – obsluha a výsyp odpadkových koš�, 

- p�istavování velkoobjemových kontejner� a s tím spojená optimalizace po�tu p�istavení,  

- likvidace �erných skládek,  

- odstra�ování psích exkrement� z místních komunikací zejména chodník� a travnatých 

ploch v t�sné blízkosti t�chto komunikací (cca 1 m od komunikací).  

V oblasti odpad� se budeme snažit o citlivé a civilizované �ešení kontejnerových stání, o 

obnovu a lepší vzhled odpadkových koš� ve st�edu m�sta a o v�tší po�et míst a p�istavení 

velkoobjemových kontejner�. Zefektivn�ní celého systému komunálního hospodá�ství  

spo�ívá v motivaci obyvatelstva k d�slednému t�íd�ní odpad�. Úzce navazující kapitolou 

v oblasti odpad� je �ešení jeho biologických produkt�. Zde je na míst� v nejbližší budoucnosti 

iniciovat a podporovat vybudování funk�ní kompostárny.  

Ve správ� našeho obvodu jsou též vodní prvky na ve�ejných prostranstvích. Jedná se o 

pitko na nám�stí Republiky, fontány v Bubeníkových sadech a u nádraží �D a o Císa�ský 
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náhon. U t�chto prvk� budeme zabezpe�ovat jejich provozuschopnost, opravy a údržbu. 

V rámci investi�ních akcí se budeme snažit o rozší�ení po�tu t�chto vodních prvk� v našem 

obvodu. Nap�íklad v p�íštím roce bude vybudována nová fontána na Smetanov� nám�stí a p�i 

celkové rekonstrukci p�ší zóny v ul. Jind�išská a Ji�íka z Pod�brad vzniknou nová pitka                

a další fontány. 

 
 

 
 
 

3. Ve�ejná prostranství 
�

Na území M�stského obvodu Pardubice I se zásluhou jeho historického vývoje nachází 

�ada rozmanitých typ� zástavby. Z toho logicky vyplývá i rozmanitá skladba r�zných typ� 

m�stských ve�ejných prostranství. V podstat� je lze rozd�lit na území obvodu do následujících 

skupin: 

- nám�stí a prostory typu nám�stí, 

- ulice, 

- m�stské parky, 

- polootev�ené prostory v zástavb� sídlištního typu, 

- ve�ejná sportovišt�, 

- d�tská h�išt�, 

- ve�ejn� p�ístupné vnitrobloky, 

- velkoplošná parkovišt�, 

- nezastav�né plochy p�írodního nebo zem�d�lského charakteru. 

Jednotlivé typy se samoz�ejm� �asto prolínají. Orgány m�stského obvodu budou do pé�e            

o ve�ejná prostranství zasahovat v t�chto hlavních oblastech: 

� p�íprava v�tších investi�ních akcí, které jsou mimo možnosti m�stského obvodu, bude 

provád�na ve spolupráci s Magistrátem m�sta Pardubic a obvod se bude snažit o jejich 

za�azení do celom�stského rozpo�tu, 

� p�íprava a realizace drobn�jších investi�ních akcí financovaných z prost�edk� obvodu, 

� pr�b�žná pé�e o vybavení d�tských h�iš�, sportoviš� a další m�stský mobiliá� a jeho 

postupné dopl�ování a zkvalit�ování, 

� trvalá pé�e o údržbu a úklid ve�ejných prostranství. 

Specifikou M�stského obvodu I je existence zna�ného po�tu prostor, jejichž nutná 

rekonstrukce je zcela mimo možnosti rozpo�tu m�stského obvodu. Tyto významné akce je 
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nutné za�adit alespo� �áste�n� do rozpo�tu m�sta. Pro optimální výsledek p�ipravovaných 

akcí by jim m�la p�edcházet d�kladná p�íprava. P�ed zadáním zpracování každé studie bude 

komise pro rozvoj m�stského obvodu ve spolupráci s odborem dopravy a životního prost�edí 

d�kladn�, podrobn� a pregnantn� formulovat požadavky a podmínky a v pr�b�hu zpracování 

studie jejich pln�ní konzultovat se zpracovatelem. 

V oblasti b�žné udržovací pé�e o m�stský mobiliá� vytvo�íme systém pravidelného 

monitoringu, kontroly a zp�sobu �ešení p�ípadn� vzniklých nedostatk�. Podobný systém 

kontroly a následných opat�ení bude vytvo�en v oblasti úklidu ve�ejných prostranství.  

Pro naši vyr�stající novou generaci budeme obnovovat a z�izovat nové d�tské koutky, 

h�išt�, pískovišt� a ve�ejná sportovišt�. Jedná se zejména o prostory na sídlištích Závodu 

Míru, Tesla a Spo�ilov, Karlovina, ve vnitroblocích v okolí Domu hudby, ulice Palackého            

a tzv. �i�áku. 

Ješt� v tomto volebním období bychom rádi spole�n� s m�stem opravili nám�stí  

�s. legií. Stejn� d�stojné prost�edí si vyžaduje pomník sv. Jana Nepomuckého                           

na B�lobranském nám�stí. Rovn�ž prostory na nám�stí Jana Pernera u nádraží �D si zasluhují 

úpravu prostranství pro provoz m�stské hromadné dopravy a vyžadují ozelen�ní. Nutná je            

i rekonstrukce stávající fontány.  

Dnešní stav nejbližšího okolí našich �ek Labe a Chrudimky lze charakterizovat jako 

málo využitý. Tady se nabízí jedna z lokalit, kam umístit rekrea�ní a odpo�inkové centrum. 

 

 

 

 

4. Oblast školství, kultury a sportu 
 

Na území obvodu se nachází v�tšina prostor, které jsou vhodné pro po�ádání r�zných 

kulturních, sportovních a jiných podobných akcí. 

Své sídlo zde má Východo�eské divadlo Pardubice se svou více než stoletou tradicí.         

Po roce 1990 zde našla sv�j D�m hudby Komorní filharmonie Pardubice a od roku 2001 jsou 

k dispozici i prostory v dom� �. p. 29 v ul. Sv. Anežky �eské, známé jako Divadlo 29. Pro 

kulturní ú�ely lze využít spole�enské prostory v Hronovické ulici 406, dále v Dom� techniky  

i Hudební sál na radnici. 

Významnými institucemi se sídlem na území obvodu jsou bezpochyby Východo�eské 

muzeum Pardubice, které má ve své správ� celý zámek s výstavními i spole�enskými 
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prostorami a Východo�eská galerie Pardubice, s výstavními prostory v dom� U Jonáše            

a na pardubickém zámku. 

Ke spole�enským a výstavním ú�el�m je využíván Ideon a v sou�asné dob� i Duhová 

aréna.  

Sportovní vyžití je na území MO I umožn�no v Plaveckém areálu, v Duhové arén�,  

v Sokolovn� na Olšinkách, na letním a zimním stadionu, tenisových kurtech, v kuželn� TJ 

Tesla aj. Pro d�ti jsou zp�ístupn�na n�která h�išt� ZŠ, mnoho aktivit nabízí DDM Štolbova          

a Ekocentrum Paleta. 

Pro b�hání v p�írod� je možno použít cest podél Labe, Chrudimky, v Bubeníkových 

nebo Tyršových sadech. Díky M�stské památkové rezervaci a zámku je zde pom�rn� velká 

klidová zóna, vhodná k po�ádání mnoha akcí pod širým nebem. 

V obvod� takto bohatém na spole�enské prostory se samoz�ejm� koná spousta 

významných akcí, které zahajuje tradi�ní T�íkrálový koncert KF, poté následuje Pardubický 

festival smíchu, Pardubické hudební jaro, Francouzské dny (po�ádané Aliance Francaise, 

která sídlí v Evropském spolkovém dom�), Štít m�sta Pardubic (turnaj ve volejbale), Majáles, 

K�ivk�v memoriál (cyklistický závod), Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové             

s Pernštýnskou nocí, M�stské slavnosti Pardubic – jarní a podzimní �ást, Beach (plážový 

volejbal), Mezinárodní festival akademických sbor� IFAS (finále), Malí�ský plenér (bienále), 

Czech open (Mezinárodní šachový turnaj), Pardubická juniorka, Festival vína, Zámecké 

slavnosti pod erbem zubra, Pardubické Ryngle, Št�drove�erní zpívání na Pernštýnském 

nám�stí. Velmi oblíbenými se staly pravidelné koncerty v Bubeníkových sadech, a proto je 

budeme po�ádat i v p�íštích letech. 

Krom� vyjmenovaných významných a tradi�ních akcí se zde ješt� koná mnoho 

jednorázových akcí. P�i mnohých spolupracují i školy. Um�leckými aktivitami se prezentuje 

v kulturním d�ní m�sta p�edevším ZUŠ Havlí�kova ul. MO I se bude snažit prost�ednictvím 

své komise pro školství, kulturu a t�lovýchovu podporovat jednotlivé akce, spolupracovat p�i 

jejich organizaci, p�ípadn� poskytnout i finan�ní podporu.  

Komise bude mít p�ehled o akcích, které jsou podporovány m�stem prost�ednictvím 

dotací z kulturního �i sportovního fondu. Sama pak m�že na základ� t�chto informací 

spolupracovat s m�stem nebo zaujmou samostatné stanovisko. 
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5. Bezpe�nost a ve�ejný po�ádek 
 

Bezpe�nost ob�an� a ve�ejný po�ádek je základním atributem správného fungování 

m�stského obvodu.  

V oblasti bezpe�nosti je základem spolupráce s Policií �R a m�stskou policií. I když je 

v obvodu je sídlo pardubické m�stské policie, jsou pro náš obvod jsou vy�len�ni strážníci, 

kte�í budou obvod a jeho problémy dokonale znát.  

Do termínu „ve�ejný po�ádek“ lze za�adit velmi široké spektrum �inností vykonávaných 

ú�adem m�stského obvodu v rámci ve�ejné správy. Jedná se o zajiš�ování agendy týkající se 

projednávání p�estupk� proti ve�ejnému po�ádku, ob�anskému soužití, majetku a dalších 

p�estupk� v oblasti dopravy a stavebního �ízení. Ve�ejného po�ádku se týká i provozování 

restaura�ních a podobných za�ízení, jejichž provozem m�že dojít k narušení ve�ejného 

po�ádku.  

Opat�ení pro roky 2003 – 2006 
- na týdenních operativních sch�zkách s m�stskou policií se budou projednávat stálé 

priority �innosti strážník�, p�itom se bude vycházet z vlastních poznatk� i oprávn�ných 

požadavk� ob�anské ve�ejnosti, 

- v sou�innosti s m�stskou policií stabilizovat strážníky sloužící v m�stském obvodu tak, aby 

dokonale znali problematiku a specifiku obvodu, 

- iniciovat spolupráci m�stské policie s Policií �R v oblasti kontroly silni�ního provozu 

(d�sledný postih ú�astník� dopravy p�i nedodržování pravidel silni�ního provozu - 

motorizovaných i ostatních), 

- minimáln� 2x ro�n� realizovat setkání odpov�dného zástupce P�R, m�stské policie           

a vedení obvodu k  vyhodnocení stavu ve�ejného po�ádku, 

- 4x ro�n� pozvat zástupce MP na jednání ZMO, 

- zpracovat program preventivních opat�ení v oblasti ve�ejného po�ádku, se zvláštním 

zam��ením na prevenci kriminality mládeže (problematika drog, závislost na hracích 

automatech, alkoholu, apod.). 
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6. Systém vn�jších vztah� orgán� m�stského obvodu                              
– informování ve�ejnosti 

 
 

Základem a hlavní složkou vn�jších vztah� je co nejširší informování ve�ejnosti             

o �innosti ú�adu m�stského obvodu a o d�ní v obvodu. Základním cílem je dosažení naprosté 

otev�enosti a transparentnosti ú�adu sm�rem k ob�anské ve�ejnosti. Naprostou samoz�ejmostí 

je komplexní a iniciativní poskytování informací o všech složkách �innosti orgán� MO. 

Druhou složkou vn�jších vztah� m�stského obvodu jsou kontakty a spolupráce                 

s ostatními orgány ve�ejné zprávy, p�edevším s Magistrátem m�sta Pardubic a s ostatními 

m�stskými obvody. 

 

Opat�ení pro roky 2003 – 2006 

- pokra�ovat ve vydávání zpravodaje. Zvážit p�ípadné zvýšení periodicity na dvoum�sí�ník, 

klást d�raz na co nejširší a nejotev�en�jší informování, 

- rozší�it a zkvalitnit internetové stránky obvodu, zajistit jejich pravidelnou aktualizaci, 

- vydávat tiskové zprávy o �innosti a zám�rech m�stského obvodu, p�ipravit program 

pravidelné komunikace se sd�lovacími prost�edky, 

- pravideln� kontrolovat dodržování zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu      

k informacím, 

-   prohlubovat a zkvalit�ovat spolupráci a koordinaci s p�íslušnými odbory Magistrátu m�sta  

a s ostatními m�stskými obvody. 
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IV. Seznam akcí pro rozvoj obvodu – zásobník 

 
1. Oprava chodníku p�ed �. p. 1419-1420 ul. Na Bukovin�  K� 65 tis. 
 
2. Úprava parkovacích ploch vnitroblok „Karlovina“ a vybudování 2 d�tských h�iš� 
 K� 600 tis.  
Úprava bude spo�ívat v obnovení stávajícího a provedení nového dopravního zna�ení. Dále bude upravena 
plocha mezi �. p. 801 a zdí dvora �. p. 2703 pro parkování vozidel. D�tská h�išt�: dojde k úprav� h�išt� 
stávajícího u domu �. p. 801 a vzniku nového h�išt� pro nejmenší za �. p. 2591 na místo klepadel.  
 
3. Rekonstrukce �ásti ulice Jind�išská  K� 3.000 tis.  
Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikací v �ásti ul. Jind�išská od t�. Míru po ul. U Divadla v�etn� nového 
ve�ejného osv�tlení.   
 
4. Oprava chodníku za �. p. 1547-9 Sukova t�ída   K� 65 tis. 
Chodník je veden za domem �. p. 1547 – 9 a je spojující komunikací ulic Pernerova a Sladkovského. Jedná se o 
opravu chodníku v�tšího rozsahu, a to p�edlážd�ním.  

 
5. Zpracování studie Smetanova nám�stí  K� 50 tis.  

 
6. Rekonstrukce chodník� Jind�išská, J. z Pod�brad – realizace  K� 20.000 tis. 
Celý prostor vyžaduje opravu, nebo� plochy p�vodn� s dlažbou a odvodn�ní jsou ve stavu, který je klasifikován 
jako závada ve sch�dnosti. 
 
7. Rekonstrukce Smetanova nám�stí K� 10.000 tis. 
V sou�asné dob� je zpracována studie a probíhá p�íprava projektové dokumentace.  
 
8. Oprava zálivu zastávky MHD „nám. Republiky“ K� 700 tis. 
Jedná se o opravu – p�edlážd�ní zastávkového zálivu na nám�stí Republiky ve sm�ru na Masarykovo nám�stí. 
Tento záliv nebyl v posledních letech opravován a vzhledem k tomu, že je zat�žován velkým po�tem 
zastavujících autobus� a trolejbus� se jeho stav neustále zhoršuje. 
 
9. Oprava fontány v ul. Palackého p�ed budovou nádraží �D K� 250 tis. 
Nádrž fontány je ve špatném technickém stavu, který je zp�soben neustále se zv�tšujícími prasklinami. Z tohoto 
d�vodu má celková ro�ní spot�eba vody ve fontán� vr�stající tendenci. Dále je t�eba provést generální opravu 
pomocného �erpadla. 
 
10. Rekonstrukce chodník� Jahnova K� 8.000 tis. 
Jedná se o rekonstrukci chodníku s vybudováním cyklistické stezky a dalšími úpravami, v�etn� možného 
vybudování zastávky MHD.  
 
11. Rekonstrukce ul. Sezemická K� 12.000 tis. 
Rekonstrukce komunikace s vým�nou inženýrských sítí, které se propadají, s úpravou uli�ního profilu k získání 
parkovacích míst zejména v blízkosti budovy MmP. 
 
12. Rekonstrukce ul. Dašická  K� 11.000 tis. 
Rekonstrukce komunikace se za�len�ním cyklistické stezky, komunikace s provozem MHD a  propadající se 
dlažbou. 
 
13. Odvodn�ní Pernštýnského nám.       K� 1.000 tis. 
Provedení kanaliza�ní p�ípojky v�etn� vpustí k odvodn�ní nám�stí a zaúst�ní deš�ových svod� p�ilehlých 
nemovitostí. Nutno provést p�ed rekonstrukcí ul. Pernštýnské. 
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14. Rekonstrukce ul. Pernštýnská a Sv. Anežky �eské K� 5.000 tis. 
Rekonstrukce komunikace spojená s rekonstrukcí kanalizace. Realizace na základ� zpracované PD. 
 
15. Rekonstrukce ul. Macanova, U Marka K� 3.000 tis. 
 
16. Rekonstrukce �echova náb�. K� 2.000 tis.  
Na základ� požadavku obyvatel byla zpracována studie a PD na dokon�ení rekonstrukce náb�eží, jehož polovina 
byla zrekonstruována v rámci rekonstrukce ul. Husova.  
 
17. Úprava ul. U Husova sboru  K� 3.000 tis. 
Jedná se o úpravy komunikace i chodník� vedoucí ke zvýšení parkovacích míst v dané velmi exponované 
lokalit�, zlepšení sch�dnosti chodník� a to v�etn� rekonstrukce VO dle již zpracované PD. 
 
18. Komunikace U Kamenné vily K�  600 tis. 
Jedná se o dokon�ení komunikace dosud nezpevn�ná, která nem�že být obsluhována (TKO atd.) 
 
19. Dokon�ení rek. nám. Republiky K�  700 tis. 
Dokon�ení rekonstrukce nám. Republiky u budovy SPŠPT. 
 
20. Rekonstrukce nám. �s. legií  K� 19.000 tis. 
Dle zpracované PD. 
 
21. Rekonstrukce t�. Míru K� 
 
22. Rekonstrukce ul. Sladkovského K� 
Jedná se o rekonstrukci �ásti ulice Sladkovského od t�. Míru po Sukovu t�ídu. 
 
23. Rekonstrukce ul. Na Ležánkách K� 
 
24. Rekonstrukce ul. U Divadla v�etn� z�ízení nových parkovacích míst K� 
 
25. Rekonstrukce ul. Mezi Mosty K� 
 
26. Rekonstrukce Pospíšilova nám�stí K� 
 
27. Rekonstrukce prostoru nám�stí Jana Pernera K� 
 
28. Projektové dokumentace, studie 
 
a) Rekonstrukce T�ídy Míru – PD (k bodu 21) K� 800 tis. 
b) Rekonstrukce ul. Sladkovského – PD (k bodu 22) K� 400 tis. 
c) Rekonstrukce ul. Na Ležánkách – PD (k bodu 23) K� 600 tis. 
d) Rekonstrukce ul. Mezi mosty – PD (k bodu 25) K� 800 tis. 
Provedení nových povrch�, po vyt�žení dlažby, rekonstrukci kanalizace a provedení dosud neexistujícího 
odvodn�ní. 
e) Studie �ešení ve�ejných prostranství na sídlišti "Tesla" (k bodu 29 a, b) 
S d�razem na �ešení problém� s parkováním a zachováni maximálního možného rozsahu stávající zelen�. 
f) Studie na úpravu Pospíšilova nám�stí (k bodu 26) 
Posílení parkového charakteru, dosadba stromové zelen�, instalace m�stského mobiliá�e, z�ízení d�tského h�išt�. 
g) Studie na �ešení parteru nám�stí Jana Pernera (k bodu 27) 
P�eložení zastávky MHD od lihovaru k nádražní budov�, dosadba zelen�, pop�. prom�na nevyužité plochy 
severn� od budovy pošty na park. 
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29. Úprava vnitroblok� v M�stském obvodu Pardubice 1  
Jedná se o ve�ejn� p�ístupné ú�elové komunikace, ve�ejnou zele� a d�tská h�íšt� ve vnitroblocích na území 
M�stského obvodu Pardubice I, které jsou v kritickém stavu. Jedná se p�edevším o nevy�ešené požadavky 
ob�an� na úpravy vnitroblok� byly p�edány M�stskému obvodu Pardubice I, ale finan�ní prost�edky nebyly 
Magistrátem m�sta Pardubic vy�len�ny. M�stský obvod se bude na každé akci finan�n� podílet. 
 
a) úprava p�íjezdových komunikací a vybudování parkoviš� v sídlišti „Tesla“ (oblast ohrani�ená ulicemi 

Wintrova, Ke Kamenci, Dašická) 
b)  úprava p�íjezdových komunikací a vybudování parkoviš� v sídlišti „Tesla“ (oblast ohrani�ená ulicemi 

Dašická, Ke Kamenci, Spo�ilov, Studánecká, Na Okrouhlíku) 
c) úprava p�íjezdových komunikací a vybudování parkoviš� ve vnit�ním dvo�e za �. p. 2406 - 2413 ul. 

Palackého 
d) úprava p�íjezdových komunikací a vybudování parkoviš� ve vnit�ním dvo�e za �. p. 2545 - 2549 ul. 

Palackého 
e) úprava p�íjezdových komunikací a vybudování parkoviš� ve vnit�ním dvo�e ohrani�eném ul. Macanova, 

Palackého, Hlavá�ova 
f) ul. Ve Lhotkách – opravy chodník� v celé délce ulice 
g) ul. Jind�išská – oprava chodníku p�ed �. p. 2037-2039 
h) ul. Ji�íka z Pod�brad – oprava chodníku p�ed �. p. 2085 – 2089 
 
30. Opravy a vybudování nových chodník�  
Jedná se o opravy chodník� stávajících, které jsou v havarijním stavu a požadavky ob�an� na jejich opravy byly 
Magistrátu m�sta Pardubic p�edávány v minulých letech. Nevy�ešené požadavky ob�an� byly p�edány 
M�stskému obvodu Pardubice I, ale finan�ní prost�edky nebyly Magistrátem m�sta Pardubic vy�len�ny. A dále 
vybudování samostatných chodník� místo vyšlapaných cest na území M�stského obvodu Pardubice I. M�stský 
obvod se bude na každé akci finan�n� podílet. 
 
31. Zpracování podklad� pro zapojení do programu regenerace panelových sídliš�  
- sídlišt� Závodu Míru 
- sídlišt� Karlovina 
 
32. Celková rekonstrukce parku Na Soutoku 
- park je již léta hojn� využíván lidmi s nejr�zn�jšími aktivitami, které by m�ly dostat pat�i�ný �ád a prostor 
- jsou sem zvyklí chodit pejska�i se všemi velikostmi ps� – zlegalizovat psí louky s možností volného pohybu 

ps� a zajistit formou nízkého oplocení ztraceného v ke�ích bezpe�nost zbytku parku (není v našich silách 
odtud pejska�e vytla�it, navíc je to velmi vhodný prostor) 

- je tu v sou�asné dob� již skoro nefunk�ní d�tské h�išt� 
- je tu louka na b�ehu „�i�áku“, kam se chodí lidé pravideln� opalovat  
- je tu lod�nice, která by si zasloužila oživení 
- chodí sem spousta rybá�� 
- jsou tu sice asfaltové, ale op�t jediné plochy v našem obvod�, kde si d�ti i dosp�lí mohou bezplatn� plácnout 

tenis, nohejbal nebo pálkovanou  
Zachování zelen�, šetrné pro�ezání nálet�, obnova a dopln�ní mobiliá�e, obnova cesti�ek, z�ízení promenády na 
b�ehu Labe a vyhlídky na soutoku. 
 
33. Rekonstrukce stromo�adí ulice Wintrova v úseku od ulice Husova po ulici Dašickou  
- stromy (kulovité javory) jsou p�estárlé, ve v�tšin� p�ípad� vyhnilé do té míry, že p�i v�tru padají celé  
34. �ešení umíst�ní kontejner� v tržnici v Pernerov� ulici  
 
35. �ešení umíst�ní kontejner� na Wernerov� náb�eží  
 
36. Na sídlišti Závodu Míru vybudovat h�išt� pro odr�stající mládež 
 
37. Na sídlišti Karlovina zrekonstruovat vnitrobloky proti teplárn� – zpracování 

projektu dosadeb, upravit plochy pro d�ti  
 
38. P�íprava a realizace rekonstrukce par�íku a h�iš� na rohu ulic Husova a Do nového 
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P�íloha �. 1: Kulturní výhled na rok 2003 (kv�ten – prosinec) 
 
Datum �as Název akce Místo konání 
HUDBA    
celý rok 20-05 hod Ponorka Klub Ponorka 
14. 5. od 18 hod Zámecký koncert ZUŠ Havlí�kova Zámek Pce 
26. 5. od 18 hod Baletní koncert ZUŠ Havlí�kova V�D 
28. 5. od 18 hod Slavnostní koncert ZUŠ Havlí�kova velký sál Domu hudby 
29. 5. od 18 hod 1. celove�erní po�ad TS ARCO ABC Klub 
30. 5. 19-05 hod Tata bojs Aréna 
31. 5. od 10 hod Miss Rom� ABC Klub 
4. 6. od 19 hod Jarní koncert sólist� Hudební sál Radnice 
19. 6. 15-20 hod M�stské slavnosti/Zrcadlo um�ní D�m hudby, Zámek, 

Seniorcentrum 
20. 6. 19-21 hod Koncert p�veckého sboru Hudební sál Radnice 
9. 11. od 18 hod Ta naše písni�ka �eská velký sál Domu hudby 
30. 11. od 19 hod Love songs velký sál Domu hudby 
7. 12. od 18 hod Št�drej ve�er nastal D�m hudby 
14. 12. od 18 hod Váno�ní p�ekvapení O Havelky II velký sál Domu hudby 
19. 12. od 18 hod Purpura na plotn� voní velký sál Domu hudby 
20. 12. od 18 hod Já sním o vánocích… Hudební sál Radnice 
21. 12. od 18 hod Romantické vánoce F. Slová�ka velký sál Domu hudby 
    
VÝSTAVY    
19.12.2002 -
30.8.2004 

10-18 hod Výstava ke sláv� Ducha Zámek Pce 

16.5.-22.6. 10-18 hod Výstava Jan Kon�pek (1883-1950) V�G – d�m u Jonáše 
15.4.-22.6. 10-18 hod Kamil Lhoták–komponovaný po�ad V�G – d�m u Jonáše 
15.4.-22.4. 10-18 hod Kamil Lhoták z let 1937-1981 V�G – d�m u Jonáše 
9.10.-11.10. 9-18 hod Gastro 2003 Ideon 
12.11.-15.11. 10-18 hod Pardubický veletrh Ideon 
20.11.-22.11. 9-18 hod Móda 2003 Ideon 
12.12.-
14.12., 
19.12.-21.12. 

10-18 hod Pardubické vánoce Ideon 

    
OSTATNÍ    
celoro�n�  
v sobotu 

9-14 hod Základní kurz fotografie Kraj. Knihovna, D�m 
hudby 

17.5. 9-17 hod Velký pardubický d�tský den Pernštýnské nám. 
24.5. od 19 hod Divadlo Buchty a loutky, Studio 

D�m 
Divadlo 29 

27.5. 10-24 hod Beach 2003 Masarykovo nám. 
15.5.; 22.5.; 
29.5.; 5.6.; 
12. 6. 

16-19.30 
hod 

Ve�ejná bohoslužba p�ed OD TESCO 

19.6.; 26.6.; 
3.7. 

16-19.30 
hod 

Ve�ejná bohoslužba p�ed OD TESCO 
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P�íloha �. 2: Akce roku 2003 
 
 

1. Oprava chodníku p�ed �. p. 1419 - 1420 ul. Na Bukovin�  K� 65 tis. 
 
2. Úprava parkovacích ploch vnitroblok „Karlovina“ a vybudování 2 d�tských h�iš� 
 K� 600 tis.  
Úprava bude spo�ívat v obnovení stávajícího a provedení nového dopravního zna�ení. Dále bude upravena 
plocha mezi �. p. 801 a zdí dvora �. p. 2703 pro parkování vozidel. D�tská h�išt�: dojde k úprav� h�išt� 
stávajícího u domu �. p. 801 a vzniku nového h�išt� pro nejmenší za �. p. 2591 na místo klepadel.  
 
3. Rekonstrukce �ásti ulice Jind�išská  K� 3.000 tis.  
Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikací v �ásti ul. Jind�išská od t�. Míru po ul. U Divadla v�etn� nového 
ve�ejného osv�tlení. 
 
4. Oprava chodníku za �. p. 1547 - 9 Sukova t�ída   K� 65 tis. 
Chodník je veden za domem �. p. 1547 - 9 a je spojující komunikací ulic Pernerova a Sladkovského. Jedná se o 
opravu chodníku v�tšího rozsahu, a to p�edlážd�ním.  

 
5. Zpracování studie Smetanova nám�stí  K� 50 tis.  

 


