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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 24.06.2021 od 15:00 hodin 

v ENTERIA ARÉNĚ v Pardubicích 

 XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 
Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 24 členů. V průběhu 
zasedání se dostavilo dalších 9 členů zastupitelstva.  6 zastupitelů bylo omluveno. 
 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Alena Pešková. 
 
Ověřovateli zápisu z předešlého XXXII. zasedání zastupitelstva byli: 
 

- Jiří  H á j e k  
- Karel  H a a s  

 

Písemné připomínky nedošly. 
Zápis a usnesení z XXXII. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 
 

 

Ověřovateli zápisu z XXXIII. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 
 

- Vítězslav  Š t ě p á n e k  
- Pavel  S t u d n i č k a  

 

 

Pracovní předsednictvo pro XXXIII. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 

- Petr  K v a š    
- Jan  N a d r c h a l  
- Jakub  R y c h t e c k ý 

- Jan  M a z u c h  
- Martin  Ch a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
(pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 

- Matěj  S l a n a ř  
- František  B r e n d l      
- Tomáš  P e l i k á n    

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program jednání XXXIII. zasedání ZmP dne 24.06.2021 byl schválen takto: 

(pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

- Zpráva č. 20 – „Akcionářské záležitosti Pardubická plavební a.s. (záměr odkupu akcií)“ byla 
projednána před zprávou č. 17.  

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
3. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
4. Udělení souhlasu s převodem části p.p.č. 1635/7 k. ú. Pardubice společnosti Tennis Port 

Pardubice s.r.o. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Kňazovická Miriama, odbor majetku a investic 
5. Odkoupení objektů předávacích stanic od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
6. Prodej zbytkových nebytových jednotek - Ke Kamenci, Wintrova II 1312-14, Devotyho 2449-52 (2 

NP) 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
7. Prominutí poplatku a úroku z prodlení 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
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Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 
Klínská Lenka, odbor majetku a investic 

8. Významné investiční akce - aktualizace, vazba portfolio projektů 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
9. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Revitalizace objektu J. Palacha č.p. 363 a 372 - P-PINK 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 
10. Dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
11. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum PALETA 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
12. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 

13. Regulační plán Rosice 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Zárubová Kamila, odbor hlavního architekta 
14. Plán udržitelné městské mobility 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kříbala Martin, Projektový manažer SUMP 

15. Záštita MZe ČR 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 10. října 

2021 na dostihovém závodišti v Pardubicích 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

16. Novela Statutu 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

17. VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
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18. Revokace dotací a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

19. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

20. Problematika společnosti Pardubická plavební a.s. (záměr odkupu akcií do majetku města) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

21. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
22. Schválení účetní závěrky za rok 2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Míčová Lenka, odbor ekonomický 
23. Smlouva o spolupráci se společností CZ Stavební holding, a.s. 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
24. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
25. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
26. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 

ZmP 

P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
27. Stanovení výše odměn pro členy komisí zřízených dle zákona o místním referendu 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
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Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Málková Irena, kancelář tajemníka 

28. Vyhodnocení SPRM za rok 2020 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 
29. Darovací smlouva s HZS Pk 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
30. Odkup akcií a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
31. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“ 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 

32. Akcionářské záležitosti ve spol. Dostihový spolek a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

33. Žádost o dotaci - letní stadion 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

34. Diskuse 

 

 

Informativní zprávy: 

Záměr přestěhování Turistického informačního centra Pardubice 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Martin Charvát 
Petr Kvaš 
Jakub Rychtecký 
Jan Nadrchal 
Jakub Kutílek 
Ivana Böhmová 
František Brendl 
Karel Haas 
Jiří Hájek 
Jan Hrubeš 
Jan Mazuch 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2279/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP. 

2 

Převody a prodeje nemovitostí 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování o návrzích č. 005 a 013 
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Václav Snopek 
Dušan Stránský 
Radek  Hejný 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2280/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4222 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 

RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2433-15/21 ze dne 23.4.2021 ve 

výši 1.040,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 

doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 

žadatelem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4222 o výměře cca 38 m2 v 

k.ú. Pardubice společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2281/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

stávající text v usnesení č. 'Z/2102/2017' týkajícího se budoucího prodeje části pozemku 

označeného jako p.p.č.  131/28 v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, 

Kostelecká 879/59, PSČ 19600, a to z původního textu "2.214 m2" na text "2.117 m2". Ostatní text 

usnesení zůstává beze změny. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

změny u  smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., 

IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, dne 1. 3. 2018: 
- vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 97 m2 v k.ú. Trnová,  
- změnu doby určité z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2026. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené se společností CZ STAVEBNÍ 

HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, dne 1. 3. 

2018 o vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 97 m2 v k.ú. Trnová a o 

změně doby určité z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2026. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2282/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr budoucího prodeje pozemků označených jako  p.p.č. 5162/11 o výměře  314 m2, p.p.č. 

5162/25 o výměře 174 m2, p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, p.p.č. 5162/66 o výměře  156 m2, 

p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/68 o výměře 1.749 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 

m2, p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, p.p.č. 5168/34 o výměře 1 m2, p.p.č. 5169/4 o výměře 426 

m2, p.p.č. 5169/7 o výměře 58 m2, p.p.č. 5169/8 o výměře 87 m2, p.p.č. 5169/15 o výměře 279 m2, 

p.p.č. 5169/18 o výměře 274 m2, p.p.č. 5169/20 o výměře 35 m2, p.p.č. 5169/29 o výměře 1 m2, 

p.p.č. 5173/9 o výměře 208 m2, p.p.č. 5173/10 o výměře 17 m2, p.p.č. 5173/11 o výměře 11 m2, 

p.p.č. 5173/12 o výměře 33 m2, p.p.č. 5173/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 5173/35 o výměře 152 m2, 

p.p.č. 5173/62 o výměře 307 m2, p.p.č. 5173/64 o výměře 1 m2, p.p.č. 5173/65 o výměře 13 m2, 

p.p.č. 5173/66 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 668/2 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/3 o 

výměře 164 m2, p.p.č. 668/4 o výměře 27 m2, p.p.č. 668/5 o výměře 75 m2, p.p.č. 668/6 o výměře 

1 m2, p.p.č. 668/7 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/12 o výměře 46 m2, p.p.č. 668/13 o výměře 11 m2, 

p.p.č. 668/14 o výměře 6 m2, p.p.č. 668/21 o výměře 99 m2, p.p.č. 668/22 o výměře 115 m2, p.p.č. 

668/23 o výměře 44 m2, p.p.č. 668/27 o výměře 79 m2, p.p.č. 668/28 o výměře 427 m2, p.p.č. 

668/31 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/32 o výměře 95 m2, p.p.č. 668/45 o výměře 20 m2, p.p.č. 668/69 

o výměře 187 m2, p.p.č. 668/70 o výměře 175 m2, vše v k.ú. Trnová,  dotčených trvalým záborem z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 140 00 Praha 4, s tím, že prodej pozemků s kupní cenou bude předložen orgánům města k 

projednání. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

předložit orgánům města k projednání žádost o prodej pozemků označených jako  p.p.č. 5162/11 o 

výměře  314 m2, p.p.č. 5162/25 o výměře 174 m2, p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, p.p.č. 5162/66 

o výměře  156 m2, p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/68 o výměře 1.749 m2, p.p.č. 

5162/69 o výměře 116 m2, p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, p.p.č. 5168/34 o výměře 1 m2, p.p.č. 

5169/4 o výměře 426 m2, p.p.č. 5169/7 o výměře 58 m2, p.p.č. 5169/8 o výměře 87 m2, p.p.č. 

5169/15 o výměře 279 m2, p.p.č. 5169/18 o výměře 274 m2, p.p.č. 5169/20 o výměře 35 m2, p.p.č. 

5169/29 o výměře 1 m2, p.p.č. 5173/9 o výměře 208 m2, p.p.č. 5173/10 o výměře 17 m2, p.p.č. 
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5173/11 o výměře 11 m2, p.p.č. 5173/12 o výměře 33 m2, p.p.č. 5173/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 

5173/35 o výměře 152 m2, p.p.č. 5173/62 o výměře 307 m2, p.p.č. 5173/64 o výměře 1 m2, p.p.č. 

5173/65 o výměře 13 m2, p.p.č. 5173/66 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 668/2 o 

výměře 4 m2, p.p.č. 668/3 o výměře 164 m2, p.p.č. 668/4 o výměře 27 m2, p.p.č. 668/5 o výměře 

75 m2, p.p.č. 668/6 o výměře 1 m2, p.p.č. 668/7 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/12 o výměře 46 m2, 

p.p.č. 668/13 o výměře 11 m2, p.p.č. 668/14 o výměře 6 m2, p.p.č. 668/21 o výměře 99 m2, p.p.č. 

668/22 o výměře 115 m2, p.p.č. 668/23 o výměře 44 m2, p.p.č. 668/27 o výměře 79 m2, p.p.č. 

668/28 o výměře 427 m2, p.p.č. 668/31 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/32 o výměře 95 m2, p.p.č. 

668/45 o výměře 20 m2, p.p.č. 668/69 o výměře 187 m2, p.p.č. 668/70 o výměře 175 m2, vše v k.ú. 

Trnová,  dotčených trvalým záborem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 

65993390, po doložení kupní ceny. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2283/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 723/1 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice společnosti CBL Communication by light s.r.o., IČO 

25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 26/720/21 ze dne 10. 5. 2021 ve výši 2.500,- Kč/m2+ 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 

plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Geometrický plán 

bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.  
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 

na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí, 
- po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene na  předmětném 

pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, popř. bude proveden výmaz 

věcného břemene na té předmětné části pozemku, ve které nevede trasa rozvodného tepelného 

zařízení.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 723/1 o výměře cca 47 m2 v 

k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice společnosti CBL Communication by light 

s.r.o., IČO 25251155. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2284/2021               (pro 25, proti 4, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

směnu pozemků označených jako st.p.č. 8623 o výměře 343 m2, st.p.č. 9461 o výměře 307 m2, 

st.p.č. 8415 o výměře 163 m2, st.p.č. 6734 o výměře 577 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.390 

m2), ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, za části pozemků označených jako 

p.p.č. 3638/2 o výměře cca 960 m2, p.p.č. 3638/29 o výměře cca 343 m2, vše v k.ú. Pardubice 

(celkem 1.303 m2), ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem 

Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213. Výměry pozemků budou upřesněny geometrickým 

plánem. Ve směnné smlouvě bude zakotven přechod závazku ze smlouvy o zřízení budoucího 

věcného břemene na pozemek označený jako st.p.č. 9461 v k.ú. Pardubice uzavřené se společností 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít  směnnou smlouvu o směně pozemků označených jako st.p.č. 8623 o výměře 343 m2, st.p.č. 

9461 o výměře 307 m2, st.p.č. 8415 o výměře 163 m2, st.p.č. 6734 o výměře 577 m2, vše v k.ú. 

Pardubice (celkem 1.390 m2), ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, za části 

pozemků označených jako p.p.č. 3638/2 o výměře cca 960 m2, p.p.č. 3638/29 o výměře cca 343 m2, 

vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.303 m2), ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 

28800621. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2285/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

směnu pozemků označených jako p.p.č. 4917/49 o výměře 24 m2, p.p.č. 4917/44 o výměře 27 m2, 

p.p.č. 4914/18 o výměře 434 m2, p.p.č. 4917/35 o výměře 68 m2, p.p.č. 4917/46 o výměře 13 m2, 

p.p.č. 4917/48 o výměře 76 m2, p.p.č. 4917/55 o výměře 512 m2 (celkem 1.154 m2), vše v k.ú. 

Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství ,ve vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 

546/56, Nusle, Praha,  
za pozemek označený jako p.p.č. 2798/32 o výměře 220 m2, části pozemků označených jako p.p.č. 

2798/33 o výměře 39 m2 p.p.č. 2798/31 o výměře 429 m2, p.p.č. 3926/1 o výměře 117 m2, p.p.č. 

3926/3 o výměře 227 m2, (dle GP č. 9868-31/2021 p.p.č. 2798/31 o výměře 1.032 m2) vše v k.ú. 

Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví statutárního města Pardubice bez 

finančního vyrovnání. 
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Ve směnné smlouvě bude zakotveno: 
- ustanovení o přechodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene uzavřené se společností EDERA Group a.s., IČO 27461254, kterou jsou zatíženy 

pozemky označené jako p.p.č. 2798/32 a p.p.č. 3926/1, vše v k.ú. Pardubice, za podmínky, že ve 

smlouvě je udělen souhlas k přechodu popř. bude udělen společností. Ustanovení nebude 

zakotveno v případě, že před uzavřením směnné smlouvy bude již uzavřena smlouva o zřízení 

věcného břemene a práva z ní vyplývající vložena do katastru nemovitostí,  
- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Pardubice,  
- ustanovení o akceptaci nepoužívané technologie ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, 

a.s. umístěné v pozemcích označených jako p.p.č. 2798/31, p.p.č. 3926/1, p.p.č. 3926/3, vše v k.ú. 

Pardubice se závazkem nabyvatele pozemků, že případná likvidace této technologie bude 

realizována na náklady nabyvatele pozemků bez jakýchkoliv dalších nároků na vlastníka 

technologie nebo vlastníka pozemků. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemků označených jako p.p.č. 4917/49 o výměře 24 m2, 

p.p.č. 4917/44 o výměře 27 m2, p.p.č. 4914/18 o výměře 434 m2, p.p.č. 4917/35 o výměře 68 m2, 

p.p.č. 4917/46 o výměře 13 m2, p.p.č. 4917/48 o výměře 76 m2, p.p.č. 4917/55 o výměře 512 m2 

(celkem 1.154 m2), vše v k.ú. Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství ,ve vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 

65993390, za pozemek označený jako p.p.č. 2798/32 o výměře 220 m2, části pozemků označených 

jako p.p.č. 2798/33 o výměře 39 m2 p.p.č. 2798/31 o výměře 429 m2, p.p.č. 3926/1 o výměře 117 

m2, p.p.č. 3926/3 o výměře 227 m2, (dle GP č. 9868-31/2021 p.p.č. 2798/31 o výměře 1.032 m2) 

vše v k.ú. Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2286/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr bezúplatného převodu níže uvedených pozemků  do vlastnictví statutárního města 

Pardubice: 
pozemek označený jako p.p.č. 455/4 o výměře 2.235 m2 v k.ú. Studánka včetně součástí a 

příslušenství,  
pozemek označený jako p.p.č. 728/1 o výměře 1.105 m2 v k.ú. Černá za Bory včetně součástí a 

příslušenství mimo těleso silnice III/2983, 
část pozemku označeného jako p.p.č. 728/6 o výměře 808 m2 (dle geometrického plánu č. 726-

15/2020 p.p.č. 728/6) v k.ú. Černá za Bory včetně součástí a příslušenství, a to po převodu 

předmětných pozemků z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
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Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 

1003/7, PSČ 11000, do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, který následně podá žádost o 

bezúplatný převod s přesnou specifikací pozemků a tato bude předložena k projednání orgánům 

města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

předložit k projednání orgánům města žádost o bezúplatný převod níže uvedených pozemků  do 

vlastnictví statutárního města Pardubice: 
pozemek označený jako p.p.č. 455/4 o výměře 2.235 m2 v k.ú. Studánka včetně součástí a 

příslušenství,  
pozemek označený jako p.p.č. 728/1 o výměře 1.105 m2 v k.ú. Černá za Bory včetně součástí a 

příslušenství mimo těleso silnice III/2983, 
část pozemku označeného jako p.p.č. 728/6 o výměře 808 m2 (dle geometrického plánu č. 726-

15/2020 p.p.č. 728/6) v k.ú. Černá za Bory včetně součástí a příslušenství, a to po převodu 

předmětných pozemků z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 

Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2287/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 4244/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice-Polabiny, Fáblovka 568, PSČ 

53352, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 

747,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 4244/14 o výměře 3 m2 v 

k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2288/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 633/1 o výměře 12.263 m2, p.p.č. 637/1 o výměře 

21.231 m2, p.p.č. 683/51 o výměře 5. 626 m2 (dle GP č. 2141-90/2021 p.p.č. 633/1, p.p.č. 637/1, 

p.p.č. 683/51), pozemků označených jako p.p.č. 683/52 o výměře 1.415 m2, p.p.č. 683/54 o výměře 

303 m2, p.p.č. 684/2 o výměře 288 m2, p.p.č. 688/5 o výměře 150 m2, p.p.č. 690/1 o výměře 3.842 

m2, p.p.č. 699/6 o výměře 366 m2, p.p.č. 699/7 o výměře 76 m2, p.p.č. 699/8 o výměře 36 m2, 

p.p.č. 699/9 o výměře 139 m2, p.p.č. 634/2 o výměře 775 m2, p.p.č. 676/1 o výměře 460 m2, p.p.č. 

679/8 o výměře 210 m2, p.p.č. 683/1 o výměře 7.756 m2, p.p.č. 683/50 o výměře 10.479 m2, vše v 

k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské 

náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice 

za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč+DPH.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 633/1 o výměře 12.263 

m2, p.p.č. 637/1 o výměře 21.231 m2, p.p.č. 683/51 o výměře 5. 626 m2 (dle GP č. 2141-90/2021 

p.p.č. 633/1, p.p.č. 637/1, p.p.č. 683/51), pozemků označených jako p.p.č. 683/52 o výměře 1.415 

m2, p.p.č. 683/54 o výměře 303 m2, p.p.č. 684/2 o výměře 288 m2, p.p.č. 688/5 o výměře 150 m2, 

p.p.č. 690/1 o výměře 3.842 m2, p.p.č. 699/6 o výměře 366 m2, p.p.č. 699/7 o výměře 76 m2, p.p.č. 

699/8 o výměře 36 m2, p.p.č. 699/9 o výměře 139 m2, p.p.č. 634/2 o výměře 775 m2, p.p.č. 676/1 

o výměře 460 m2, p.p.č. 679/8 o výměře 210 m2, p.p.č. 683/1 o výměře 7.756 m2, p.p.č. 683/50 o 

výměře 10.479 m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 

46495801, do vlastnictví statutárního města Pardubice  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 32, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 109/5 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Opočínek z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se 
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opočínek – Chmelnice, IČO 68244851. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 109/5 o výměře cca 25 m2 v 
k.ú. Opočínek z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 011 nebyl přijat               (pro 0, proti 32, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2583/31 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PARDUBICKÝ PARTNER a.s., IČO 
64825612, se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene na předmětný pozemek 
se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práva 
vyplývajícího z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2583/31 o výměře cca 17 m2 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PARDUBICKÝ 
PARTNER a.s., IČO 64825612. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 32, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 424/72 o výměře 23 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
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Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene  na předmětný pozemek 
se společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ČEZ Distribuce, a .s., IČO 
24729035,  a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít  kupní smlouvu prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 424/72 o výměře 23 m2 v k.ú. 
Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 4, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, 
váznoucího na pozemku označeném jako st.p.č. 6580 o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, garáž, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města 
Pardubice, IČO 00274046. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

jednat o odkoupení pozemku označeného jako st.p.č. 6580 o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, garáž, vše v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 32, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 554/2 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Trnová ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za část pozemku označeného jako p.p.č. 554/4 o výměře cca 16 m2 (nezatížené 
souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma) v k.ú. Trnová ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice. Směnná smlouva bude uzavřena po upřesnění výměr výše uvedených částí 
pozemků geometrickým plánem, který bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572. 
Ve směnné smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
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zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemku 
označeném jako p.p.č. 554/4 k.ú. Trnová. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 554/2 o výměře cca 11 m2 
v k.ú. Trnová ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za část pozemku označeného jako p.p.č. 554/4 o výměře 
cca 16 m2 (nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma) v k.ú. Trnová ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 32, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 625 zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Popkovice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za 
kupní cenu navrženou  žadatelem ve výši 100.000,- Kč + DPH v případě, že stavba bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po schválení finančních prostředků v 
rozpočtu města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 625 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Popkovice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 

3 

Revokace usnesení - pozemky 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2289/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/1065/2020'. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2290/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doplňuje 

v usnesení č. 'Z/2103/2021' v bodě I., týkajícího se prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 

49/5 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví společnosti RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 07283598, text ve znění: „Kupní smlouva bude 

uzavřena samostatně.“ Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

3 
Revokace usnesení - pozemky 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele    viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2289/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/1065/2020'. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2290/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doplňuje 

v usnesení č. 'Z/2103/2021' v bodě I., týkajícího se prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 

49/5 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví společnosti RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 07283598, text ve znění: „Kupní smlouva bude 

uzavřena samostatně.“ Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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4 

Udělení souhlasu s převodem části p.p.č. 1635/7 k. ú. Pardubice společnosti Tennis 

Port Pardubice s.r.o. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Karel Haas 
Jiří Hájek 
Martin Charvát 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2291/2021               (pro 29, proti 1, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o., IČO 

08819149, se sídlem Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice (dále jen společnost), k 

převodu vlastnického práva k části pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 o výměře 4.554 m2 

(dle geometrického plánu č. 9621-142/2020 označené jako p.p.č. 1635/44) v k.ú. Pardubice (dále 

jen předmětný pozemek) na spolek Academy Port Pardubice 21, z.s., IČO 03659470, se sídlem 

Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice (dále jen spolek), z důvodu financování stavby 

tenisové haly a zázemí dotačními prostředky poskytovanými Národní sportovní agenturou za 

podmínky, že kupní smlouva bude obsahovat níže uvedené závazky a ustanovení: 
- 1. závazek spolku do dne 29.6.2030 využívat předmětný pozemek a všechny objekty, stavby, 

budovy na předmětném pozemku případně kdykoliv vybudované pouze a jen jako sportovní 

zařízení sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, a to pod smluvní pokutou ve výši 10 mil. Kč v případě porušení tohoto závazku, 
- 2. závazek spolku, v případě že nebude výstavba tenisového areálu zahájena do dne 29.6.2024, 

převést předmětný pozemek do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní 

cenu  stanovenou znaleckým posudkem č. 3603-10/2019 ze dne 4. 2. 2019 ve výši 750,- Kč/m2, 
- 3. ustanovení o zákazu zcizení předmětného pozemku bez předchozího písemného souhlasu 

statutárního města Pardubice vydaného na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic  a to 

do dne 29.6.2030. Smluvní pokuta v případě porušení zákazu zcizení bude stanovena ve  výši 10 

mil. Kč, 
- 4.xxxxxxx, a xxxxxxxxxposkytnout statutárnímu městu Pardubice nepodmíněnou finanční záruku, 

a to formou záruční listiny předložené statutárnímu městu Pardubice nejpozději současně s 

uzavřením kupní smlouvy, ve které se tito zaváží společně a nerozdílně vyplatit statutárnímu městu 

Pardubice částku až do výše 10 mil. Kč, a to pro případ, že: 
- spolek nesplní svůj závazek využívat předmětný pozemek a všechny objekty, stavby a budovy na 

předmětném pozemku umístěné případně kdykoliv vybudované, pouze a jen jako sportovní 

zařízení sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., 
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o podpoře sportu, a to do dne 29.6.2030, a neuhradí statutárnímu městu Pardubice řádně a včas 

smluvní pokutu ve výši 10 mil. Kč, kterou je uvedený závazek spolek zajištěn a utvrzen,  
- spolek poruší zákaz zcizení předmětného pozemku do 29.6.2030 bez předchozího písemného 

souhlasu statutárního města Pardubice vydaného na základě rozhodnutí Zastupitelstva města 

Pardubic  a neuhradí statutárnímu městu Pardubice řádně a včas smluvní pokutu ve výši 10 mil. Kč, 

kterou je uvedený závazek spolku zajištěn a utvrzen. 
Souhlas statutárního města Pardubice bude součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností a 

spolkem o převodu vlastnického práva k předmětného pozemku, kdy statutární město Pardubice 

bude stranou této kupní smlouvy jako vedlejší účastník. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas statutárního města Pardubice společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o., IČO 

08819149, se sídlem Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, k převodu vlastnického 

práva k části pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 o výměře 4.554 m2 (dle geometrického plánu 

č. 9621-142/2020 označené jako p.p.č. 1635/44) v k.ú. Pardubice (dále jen předmětný pozemek) na 

spolek Academy Port Pardubice 21, z.s., IČO 03659470, se sídlem Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 

530 03 Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 12. 2021 

5 

Odkoupení objektů předávacích stanic od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 
Vojtěch Jirsa 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 28, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení budovy č.p. 873, občanská vybavenost stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 793 
zastavěná plocha a nádvoří v části obce Studánka, vše v k. ú. Studánka v souladu s ust.§ 3056 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě  na pozemku ) z 
vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – 
Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 1.601.000,- 
Kč se splatností do 5. 8. 2021 za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného 
břemene, která je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení budovy č.p. 1953, technická vybavenost stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 7228 
zastavěná plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice v souladu s § 3056 
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě na 
pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad 
Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 
6.501.000,- Kč se splatností do 5.8.2021 za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 
věcného břemene, která je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy č.p. 873, občanská vybavenost stojící na pozemku 
označeném jako st. p. č. 793 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Studánka, vše v k. ú. Studánka v 
souladu s ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka 
pozemku ke stavbě  na pozemku ) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 6. 2022 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy č.p. 1953, technická vybavenost stojící na pozemku 
označeném jako st. p. č. 7228 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. 
Pardubice v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka 
pozemku ke stavbě na pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se 
sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 6. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 28, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení budovy č.p. 2590, technická vybavenost, stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 7306 
zastavěná plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice, v souladu s ust. § 
3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě  na 
pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad 
Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 
3.001.000,- Kč se splatností do 27. 8. 2021 za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a smlouvě o 
zřízení věcného břemene, která je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení  budovy č.p. 453, bydlení, stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 6913 zastavěná 
plocha a nádvoří v části obce Polabiny, vše v k. ú. Pardubice, v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě  na pozemku) z vlastnictví 
společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, 
PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 3.901.000,- Kč se 
splatností do 27. 8. 2021 za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného 
břemene, která je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy č.p. 2590, technická vybavenost, stojící na pozemku 
označeném jako st. p. č. 7306 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. 
Pardubice, v souladu s ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo 
vlastníka pozemku ke stavbě  na pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 
28800621, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení  budovy č.p. 453, bydlení, stojící na pozemku označeném jako st. 
p. č. 6913 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Polabiny, vše v k. ú. Pardubice, v souladu s § 3056 
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě  na 
pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 

6 

Prodej zbytkových nebytových jednotek - Ke Kamenci, Wintrova II 1312-14, 

Devotyho 2449-52 (2 NP) 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek 
Jiří Hájek 
Martin Charvát 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2292/2021               (pro 25, proti 4, zdrž. 2, nehl. 1) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej jednotky č. 1312/101, dílna nebo provozovna,  nacházející se v 1. podzemním podlaží 

budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312, která je postavená  na  pozemku označeném 

jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, 

včetně id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na 

pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 300/10000 na 

pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  k.ú. a obec Pardubice, část 

obce Bílé Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby až po datu 31.12.2023 a to za těchto 

podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené 

znaleckým posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 

prodáváno i s nájemcem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním 

podmínek podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2024 

Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 29, zdrž. 2, nehl. 2) 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej jednotky č. 1312/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy 
čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312, která je postavená  na  pozemku označeném 
jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně 
id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 300/10000 na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé 
Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním podmínek 
podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby. 



  23 

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2293/2021               (pro 25, proti 4, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 

a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely 

č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 

411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném 

jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 411/10000 na pozemku označeném jako 

st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí, 

panu  Miroslavu Zemkovi,  IČ 662 58 065, se sídlem Boháčova 729, 530 03 Pardubice, jakožto 

nájemci, a to za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.260.000,- Kč stanovenou znaleckým 

posudkem č. 2426-08/21 ze dne 11.3.2021 zpracovaného znalcem Ing. Janou Machkovou, IČ 

65239253. Návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 0, proti 29, zdrž. 2, nehl. 2) 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 
1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely 
č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 411/10000 
na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 
5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 411/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 
5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí  formou veřejné 
dobrovolné dražby a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním podmínek 
podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2294/2021               (pro 25, proti 4, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej jednotky č. 1313/102, jiný nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 

a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely 

č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 

892/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném 

jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 892/10000 na pozemku označeném jako 

st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí formou 

veřejné dobrovolné dražby a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny 

nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním 

podmínek podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2295/2021               (pro 25, proti 4, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej jednotky č. 1314/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 

a 1314, ve vchodě čp. 1314, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely 

č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 

424/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném 

jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 424/10000 na pozemku označeném jako 

st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí formou 

veřejné dobrovolné dražby a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny 

nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním 

podmínek podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2296/2021               (pro 25, proti 4, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej jednotky č. 2449/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 2449, 

2450, 2451 a 2452, ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako stavební 

parcela č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  710/27459 na společných částech domu čp. 

2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku  označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu  710/27459 

na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 

formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek: 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené 

znaleckým posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 

prodáváno i s nájemcem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním 

podmínek podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2297/2021               (pro 25, proti 4, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej jednotky č. 2449/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 2449, 

2450, 2451 a 2452,   ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako stavební 

parcela č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  700/27459 na společných částech domu čp. 

2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu  700/27459 

na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 

formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek: 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené 

znaleckým posudkem;  
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B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 

prodáváno i s nájemcem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním 

podmínek podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 29, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej  jednotky č. 2449/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452, ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako stavební 
parcela č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  710/27459 na společných částech domu čp. 
2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku  označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu  710/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, spol. 
Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, se sídlem Devotyho 2449, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
jakožto nájemci, a to za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.700.000,- Kč stanovenou 
znaleckým posudkem č. 18/712/21 ze dne 23.4.2021 zpracovaného znalcem Ing. Michalem 
Koláčkem, IČ 15613615 (tato cena bude povýšena o DPH pokud předmět nájmu bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 29, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej  jednotky č. 2449/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452,   ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako stavební 
parcela č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  700/27459 na společných částech domu čp. 
2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu  700/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí spol. 
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Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, se sídlem Devotyho 2449, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice,  jakožto nájemci, a to za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.680.000,- Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 18/712/21 ze dne 23.4.2021 zpracovaného znalcem Ing. 
Michalem Koláčkem, IČ 15613615 (tato cena bude povýšena o DPH pokud předmět nájmu bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 

7 

Prominutí poplatku a úroku z prodlení 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2298/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prominutí poplatku a úroku z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a 

službách s užíváním bytu spojených panu XXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXXXXXXX, oba bytem 

XXXXXXXXXXXXX Pardubice, ve výši 94.235,- Kč. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2299/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prominutí poplatku z prodlení náležejícího k již zaplacenému dluhu na nájemném a službách s 

užíváním bytu spojených panu XXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXOhrazenice, ve výši 

342.091,- Kč. 
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8 
Významné investiční akce - aktualizace, vazba portfolio projektů 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš 
Martin Charvát 
Karel Haas 
Jan Nadrchal 
Jakub Rychtecký 
Jakub Kutílek 
Tomáš Pelikán  
Jan Hrabal 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2300/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Aktualizaci přehledu významných investičních projektů z portfolia projektů statutárního města 

Pardubice, s odhadovanými náklady vyššími než 10 mil. Kč, který je přílohou č.1 a č.2 tohoto 

usnesení. Odhadované investiční náklady vyšší než 10 mil. Kč včetně finančního krytí a zapojení 

úvěrových zdrojů. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Aktualizaci přehledu plánovaných a připravovaných projektů Statutárního města Pardubice v 

postavení žadatele, zařazených do dotačního programu ITI21+, která je přílohou č.3 tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Předložení seznamu všech plánovaných, připravovaných i již realizovaných (bez ohledu na stupeň 

jejich přípravy či realizace) projektů Statutárního města Pardubice v postavení žadatele zařazených 

do dotačního programu ITI14+ s uvedením přesného aktuálního stavu, uvedených v příloze č.4 

usnesení. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Splnění úkolu usnesení č.Z/2374/2018 ze dne 22.2.2018 ve znění-citace:"Zastupitelstvo města 

Pardubic ukládá předložit jako řádný bod jednání seznam všech plánovaných, připravovaných i již 

realizovaných (bez ohledu na stupeň jejich přípravy či realizace) ITI projektů Statutárního města 
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Pardubice v postavení žadatele s uvedením přesného aktuálního stavu jejich připravenosti, 

případně s uvedením hlavních rizik, která mohou ohrozit schválení a realizaci daného ITI projektu. 

9 

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Revitalizace objektu J. Palacha  

č.p. 363 a 372 - P-PINK 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 
František Brendl 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2301/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020  za účelem financování části 

nákladů projektu s názvem „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-

PINK, z.ú.“ ve výši 17 mil. Kč s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, a to na žádost příjemce 

dotace ze dne 1. 6. 2021, jímž bude prodloužen termín dosažení účelu dotace, včetně souvisejících 

lhůt, z důvodu nepředpokládaného prodlení s vydáním rozhodnutí o poskytnutí související dotace 

na tentýž projekt ze strany Řídícího orgánu (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Znění dodatku 

č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace tvoří přílohu tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020 s ústavem Pardubický 

podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, 

IČ: 63 72 562, dle bodu I. tohoto usnesení,. 
T: 31.7. 2021 
Z:  Nadrchal Jan, náměstek primátora 

10 

Dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 

odstraňování odpadu 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 
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V rozpravě vystoupili: 
Vítězslav Štěpánek 
Tomáš Pelikán 
Jan Procházka 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Jiřího Rozinka, Františka Brendla a Jana Procházky podána informace o jejich 
poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2302/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 8 smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a odstraňování odpadu), v 

platném znění, mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 

čp. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., 

IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, kterým se s účinností ke 

dni 1. 7. 2021 mění část A. přílohy této smlouvy nově označená jako „Objem prací na kalendářní 

rok 2021“. Dodatek č. 8 je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 8 Smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a odstraňování odpad), v platném 

znění, mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, 

Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČO: 

25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, dle bodu I. tohoto usnesení, a 

to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
Z: Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora 
T: 31.7.2021 
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Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum 

PALETA 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele    viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2303/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty Ekocentru 

PALETA, z.s., IČ: 64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, na provoz 

v roce 2021 ve výši 300 000,- Kč. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické 

výchovy a osvěty Ekocentru PALETA, z.s., IČ: 64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 

53002 Pardubice, na provoz v roce 2021 ve výši 300 000,- Kč, která je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické 

výchovy a osvěty Ekocentru PALETA, z.s., IČ: 64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 

53002 Pardubice, na provoz v roce 2021 ve výši 300 000,- Kč, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
T.: 31. 8. 2021 
Z.: Ing. Míča, ved. OŽP 

12 

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele    viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2304/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 

uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách tohoto usnesení. 
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Regulační plán Rosice 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava    viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek 

Vít Ulrych 
Dušan Stránský 
Petr Kvaš 
Jan Hrabal 
Helena Dvořáčková 
Karel Haas 
Jan Nadrchal 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2305/2021               (pro 27, proti 4, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Potvrzuje 

ověření souladu regulačního plánu s výsledky projednání, s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 

formou opatření obecné povahy Regulační plán Rosice ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. d) 

stavebního zákona za použití ust. § 62 a § 69 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ust. §§171 až 

174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Plán udržitelné městské mobility 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava    viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek 



  33 

Martin Kříbala, projektový manažer SUMP 
Petr Kvaš 
 
Číslo návrhu:  
Přijaté usnesení č. Z/2306/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Dokumentaci Analytické části Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, 

která je přílohou tohoto usnesení. 

15 

Záštita MZe ČR 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 

10. října 2021 na dostihovém závodišti v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
 
Slovo předkladatele a rozprava    viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek 
Ivana Böhmová 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena zastupitelstva Petra Kvaše podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2307/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření trojstranné dohody o udělení záštity ministra zemědělství 131. ročníku Velké pardubické 

se Slavia pojišťovnou konaného dne 10. října 2021 na dostihovém závodišti v Pardubicích, a to v 

případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako spolupodílející se osoby na 

organizaci uvedené Významné akce s podporou státu v sektoru zemědělství. Návrh dohody je 

přílohou č.1 tohoto usnesení 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít trojstrannou dohodu o udělení záštity ministra zemědělství pořadateli 131. ročníku Velké 

pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 10. října 2021 na dostihovém závodišti v 



  34 

Pardubicích, a to v případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako 

spolupodílející se osoby na organizaci uvedené Významné akce s podporou státu v sektoru 

zemědělství ve znění, které je přílohou č.1 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor  
T: 30. 09. 2021   
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Novela Statutu 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele     viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2308/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 

obecně závaznou vyhlášku č. ../2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se 

vydává Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 7/2020 a  č. 2/2021. Znění obecně 

závazné vyhlášky č. ../2021 je přílohou tohoto usnesení. 
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VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Stáhl návrh č. 070 
 
Slovo předkladatele a rozprava     viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jan Nadrchal 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování o návrzích č. 003, 023, 032, 040, 043, 044, 045, 049,     
                            051 
Jan Hrubeš 
Karel Haas 
Vojtěch Jirsa 
Martin Charvát 
Ivana Dolečková 
Petr Kvaš 
Jan Mazuch 
Petr Klimpl 
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Jiří Rejda 
Vít Ulrych 
Jakub Rychtecký 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena zastupitelstva Jana Mazucha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2309/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,2 

tis. z kapitálových výdajů položky "Odkup infrastruktury" na běžné výdaje položky "Osvětlení 

přechodu pro chodce silnice I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy).   

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2310/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. v rámci položky "Služby, projekty, znalecké posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy) z 

kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2311/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 5, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 185. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky 

"Záliv MHD Kosmonautů" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2312/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 21 

273,9 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - provoz příspěvek na provoz SSmP" na položku 41. 

"Dotace MPSV - příspěvek na provoz SSmP" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

232,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - provoz příspěvek na provoz SSmP" na položku 41. 

"Dotace MPSV - příspěvek na provoz SSmP" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2313/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 289,3 tis. položka 41. 

"Dotace MPSV - Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

položky "Dotace MPSV - Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2314/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 188. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 

469,0 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" na 

položku 42. "Dotace SFDI - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 188. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 

774,4 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" na 

položku 42. "Dotace SFDI - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2315/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných transferů položky "Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na 

běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

68,0 tis. z běžných transferů položky "Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na 

běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných transferů položky "Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na 

běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

30,0 tis. z běžných transferů položky "Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na 

běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2316/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

281,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

207,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

126,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

254,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

298,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

127,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

259,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

161,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

260,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

254,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

127,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 
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položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

168,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

323,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

539,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ a MŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2317/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 191. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 

transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 191. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 

transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/2318/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ A. 

Krause- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ Na 

Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

18,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ 

Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

420,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ J. 

Ressla - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

75,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ 

Družstevní - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

80,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "MŠ 
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Brožíkova - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "MŠ 

Kytička - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/2319/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

557,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

62,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

37,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

30,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

96,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

60,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

27,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

68,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

132,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/2320/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 194. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

83,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" na 

kapitálové transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na investice" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/2321/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 195. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na 

běžné transfery položky "DDM Alfa, Delta, KD Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 195. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

40,5 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na 

běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 195. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" z běžných 

výdajů na běžné transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/2322/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

600,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/2323/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. v rámci položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 

tis. v rámci položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných 

výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/2324/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 198. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

90,0 tis. z běžných výdajů položky "Koncepce odstraňování bariér v přístupu v kultuře" na běžné 

výdaje položky "Strategie cestovního ruchu Pardubicka" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/2325/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

753,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

169,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

222,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

214,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 

tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné 

transfery položky "MŠ - Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

179,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

167,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

168,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

170,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

185,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

175,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

210,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

82,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

144,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
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běžné transfery položky "MŠ - Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

38,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

79,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

120,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

261,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

255,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

95,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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XXI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

255,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

29,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice) - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

158,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 

tis. z běžných transferů položky "MŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" na běžné transfery 

položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

14,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" na běžné 

transfery položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 

tis. z běžných transferů položky "MŠ - Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" na běžné transfery 

položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  50 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

32,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ - Jesničánky (Raisova) - příspěvek na provoz" na běžné 

transfery položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

460,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXIX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

972,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

332,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

574,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

55,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

751,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
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běžné transfery položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

917,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

865,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

656,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Dubina, E. Košťála- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

561,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

718,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXIX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

586,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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XL. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

392,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XLI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

43,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XLII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

361,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XLIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

190,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ - A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/2326/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

134,5,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "Ratolest - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/2327/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,7 

tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/2328/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 202. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. položka 41. 

"Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Revoluce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Revoluce" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/2329/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 203. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 850,0 tis. položka 41. 

"Dotace Pk - Komorní filharmonie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "Dotace Pk - KF - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 202. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 650,0 tis. položka 41. 

"Dotace Pk - Východočeské divadlo Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "Dotace Pk - VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/2330/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 204. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Revitalizace Letního stadionu - PD a ostatní náklady" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního 

stadionu - časosběrná kamera" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/2331/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 5, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 205. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

483,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, 

investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - přívod NN pro zadní část 

areálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 205. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

412,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, 

investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - nová vrátnice" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/2332/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné 

výdaje položky "MŠ Grusova - oprava potravinového výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/2333/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 207. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ - vlastní 

zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - PD" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/2334/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 208. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

370,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ - vlastní 

zdroje" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - oprava tříd, uvedení do původního stavu po 

Montessori" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/2335/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

114,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní 

náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a 

modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady" (správce 1814 - Odbor informačních 

technologií). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

172,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníků Zámeček - ostatní 

náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Rekonstrukce a 

modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady" (správce 1814 - Odbor informačních 

technologií). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

175,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníků Zámeček - ostatní 

náklady" na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - údržba venkovních ploch a zeleně" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/2336/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 210. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří - V. NP" (711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/2337/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 211. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "ZŠ Svítání Komenského - oprava zpevněných ploch" (711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/2338/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 212. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - sanace obvodového plášě a výměna výplní 

otvorů - aktualizace PD" (711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. Z/2339/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 213. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená - odstranění radonu" (711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/2340/2021               (pro 28 proti 0, zdrž. 5, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 214. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Štrossova - směr z města" (711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 214. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Štrossova - směr do města" (711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/2341/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 215. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - výkupy pozemků" (711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/2342/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 216. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

700,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - CS I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina (SV obchvat)" 

(711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. Z/2343/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 217. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 483,6 tis. položka 411. 

"Dotace MF - kompenzační bonus" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. Z/2344/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 253,7 tis. položka 42. 

"Dotace SFDI - kamerový systém" (správce 214 - Městská policie) a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. Z/2345/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 219. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 89,1 tis. položka 2324 "ZŠ 

npor. Eliáše - kompenzace krizových opatření" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "ZŠ npor. Eliáše - kompenzace krizových opatření" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 219. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 155,1 tis. položka 2324 "MŠ 

Brožíkova - kompenzace krizových opatření" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "MŠ Brožíkova - kompenzace krizových opatření" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. Z/2346/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 220. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 21,4 tis. položka 41, "MŠ 

Závodu míru - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transery 

položky "MŠ Závodu míru - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 

ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. Z/2347/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 221. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "ZUŠ Lonkova - nová budova - PD" (1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. Z/2348/2021               (pro 26, proti 3, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 222. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Areál TGM - externí poradce" (1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. Z/2349/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 223. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" na 

kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (1411 - Odbor rozvoje 

a strategie). 

 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. Z/2350/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 224. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní dopravní systém - radiová síť" (1411 - Odbor 

rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - radiová síť" (214 - 

Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. Z/2351/2021               (pro 24, proti 0, zdrž. 8, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 225. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

605,0 tis. v rámci položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie) z běžných transferů na běžné výdaje. 

 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. Z/2352/2021               (pro 27, proti 4, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 226. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Parkovací dům Mezi Mosty - externí poradce" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. Z/2353/2021               (pro 27, proti 0, zdrž. 5, nehl. 1) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 227. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Analytické a metodické práce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. Z/2354/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 228. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

745,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu akciových společností" na 

kapitálové výdaje položky "Pardubická plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 1 500,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "Pardubická plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 ve výši Kč 1 500,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "Pardubická plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2024 ve výši Kč 1 500,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "Pardubická plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 ve výši Kč 1 825,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "Pardubická plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 
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Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. Z/2355/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 229. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu akciových společností" na 

kapitálové výdaje položky "DPmP a.s. - příplatek mimo základní kapitál" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. Z/2356/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 230. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

330,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Rozvoj vybraných ploch zeleně" (správce 811 - Odbor hlavního 

architekta). 

 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. Z/2357/2021               (pro 27, proti 0, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 231. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky 

"Zeleňák - oprava štětové cesty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
Číslo návrhu: 050 
Přijaté usnesení č. Z/2358/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 232. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

188,1 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
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na běžné výdaje položky "Výkon státní správy - odstranění stromů na pozemních komunikacích" 

(správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 232. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Výkon státní správy - odstranění nelegálně umístěných 

billboardů" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 232. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

561,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Výkon státní správy - ostatní" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
Číslo návrhu: 051 
Přijaté usnesení č. Z/2359/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 233. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery rozpočtu "Dostihový spolek a.s. - Zimní sportovní park - dotace" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 052 
Přijaté usnesení č. Z/2360/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 234. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 112,7 tis. položka 41. 

"Dotace MMR - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň 

zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 234. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 32 607,8 tis. položka 42. 

"Dotace MMR - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň 
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zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 

- Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 234. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 395,4 tis. položka 42. 

"Dotace MMR - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň 

snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 053 
Přijaté usnesení č. Z/2361/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 235. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

680,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Náklady soudních řízení - Kra Kra" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 054 
Přijaté usnesení č. Z/2362/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 236. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid_19)" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 055 
Přijaté usnesení č. Z/2363/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 237. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové transfery položky "HZS Pardubického kraje - cisternová stříkačka" (správce 

414 - Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 1 000,0 tis. na 

kapitálové transfery položky "HZS Pardubického kraje - cisternová stříkačka" (správce 414 - 

Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 ve výši Kč 6 000,0 tis. na 

kapitálové transfery položky "HZS Pardubického kraje - cisternová stříkačka" (správce 414 - 

Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 056 
Přijaté usnesení č. Z/2364/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 238. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14 

430,7 tis. v rámci položky "KÚ Pardubického kraje - podíl z kupní ceny areálu Tesla" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) z běžných transferů na běžné výdaje. 

 
Číslo návrhu: 057 
Přijaté usnesení č. Z/2365/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 239. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro"  na běžné 

výdaje položky "Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic).   

 
Číslo návrhu: 058 
Přijaté usnesení č. Z/2366/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 240. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

30,0 tis. z běžných výdajů položky "Tyršovy sady (opravy, údržba)" na běžné výdaje položky 
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"Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady"  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 

stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 059 
Přijaté usnesení č. Z/2367/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 241. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na kapitálové 

výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova - ostatní náklady"  (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů 

položky "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na kapitálové výdaje položky "Obnova 

stromořadí v chodníku ulice Jahnova - ostatní náklady"  (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 060 
Přijaté usnesení č. Z/2368/2021               (pro 33 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 242. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. v rámci položky "ZŠ E. Košťála (Montessori) úprava prostoru pro potřeby ZŠ" (správce 711 

- Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 
Číslo návrhu: 061 
Přijaté usnesení č. Z/2369/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 243. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

24,0 tis. v rámci položky "Zádržné" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na 

kapitálové výdaje. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 243. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,2 

tis. v rámci položky "Zádržné" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na 

kapitálové výdaje. 

 
Číslo návrhu: 062 
Přijaté usnesení č. Z/2370/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 244. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro" na 

kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova - rekonstrukce venkovního hřiště - nádvoří" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 063 
Přijaté usnesení č. Z/2371/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 245. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 555,7 tis. z 

rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání II. - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 245. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů 

položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace" na běžné výdaje položky "Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání II. - vratka dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 064 
Přijaté usnesení č. Z/2372/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 246. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 570,0 tis. položka 41. 

"Dotace MK - VČD" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK 

- VČD" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 065 
Přijaté usnesení č. Z/2373/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 247. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 51,9 tis. položka 41. "Dotace 

MK - DDM Beta" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK - 

DDM Beta" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 247. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 66,8 tis. položka 41. "Dotace 

MK - DDM Alfa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK - 

DDM Alfa" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 066 
Přijaté usnesení č. Z/2374/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 300,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 na 

kapitálové výdaje položky "Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
Číslo návrhu: 067 
Přijaté usnesení č. Z/2375/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 

151,5 tis. z položky 12. "Transfer z MO VI - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" na položku 4. 

(Převody mezi MmP a MO) "Převod z MO VI - Lávka přes Labe vedle rosického mostu".   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 

000,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO III - RPS Dubina, etapa U - lokalita 6B" na položku 4. Převody 

mezi MmP a MO: "Převod z MO III - RPS Dubina, etapa U - lokalita 6B". 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 32 

000,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO VII - Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe" na 

položku 4. Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO VII - Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé 

rameno Labe".   

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

625,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO V - rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky" na položku 4. 

Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO V - rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky".   

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,7 

tis. z položky 12. "Transfer z MO III - DDM Beta - příspěvek na provoz" na položku 4. Převody mezi 

MmP a MO: "Převod z MO III - DDM Beta - příspěvek na provoz".   

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 

085,2 tis. z položky 12. "Transfer z MO II - RPS Polabiny - stavební úpravy ul. K. Šípka" na položku 4. 

Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO II - RPS Polabiny - stavební úpravy ul. K. Šípka".   

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 105,4 tis. položka 12. 

"Transfer na MO II - RPS Gagarinova XV. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka 

Převody mezi MmP a MO: "Převod na MO II - RPS Gagarinova XV. etapa".   

 
Číslo návrhu: 068 
Přijaté usnesení č. Z/2376/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

518,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do 

rozpočtu MO I - Střed - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

536,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do 

rozpočtu MO II - Polabiny - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 249. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 647,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do 

rozpočtu MO III - Studánka - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

519,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do 

rozpočtu MO IV - Pardubičky - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

322,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do 

rozpočtu MO V - Dukla - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

752,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do 

rozpočtu MO VI - Svítkov - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

702,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do 

rozpočtu MO VII - Rosice - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 
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VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

83,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do 

rozpočtu MO VIII - Hostovice - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

 
Číslo návrhu: 069 
Přijaté usnesení č. Z/2377/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 250. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 42 

927,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO" na položku 4. 

"Transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na KO" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Návrh usnesení č. 070 byl stažen               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 251. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11 
296,4 tis. z položky 413. "Ostatní převody z vlastních fondů - Příděl do sociálního fondu MmP" na 
položku 81. "Financování - Příděl do sociálního fondu MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 251. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 
462,0 tis. z položky 413. "Ostatní převody z vlastních fondů - Příděl do sociálního fondu MP" na 
položku 81. "Financování - Příděl do sociálního fondu MP" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 071 
Přijaté usnesení č. Z/2378/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 252. Zvýšení předpokládaného zůstatku "Sociálního fondu MP" ve výši 600 

000.- Kč dle skutečnosti k 31.12.2020 o 520 698,80 Kč a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie). 



  72 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 252. Aktualizace rozpočtu Sociálního fondu Městské policie dle přílohy č. 1, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

18 

Revokace dotací a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele     viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2379/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2092/2021 ze dne 25. 3. 2021, konkrétně řádek č. 

4, přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 70.000 Kč z 

Programu podpory cestovního ruchu žadateli Yashica Events s.r.o., IČ 4754425, se sídlem 

Žďárského 186,  674 01 Kožichovice,  na podporu projektu „Létofest Pardubice 2021“,  a to z 

důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu z důvodu opatření přijatých k 

ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2092/2021 ze dne 25. 3. 2021, jímž bylo v bodu II. 

schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního 

ruchu s žadatelem Yashica Events s.r.o., IČ 4754425, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, 

na podporu projektu „Létofest Pardubice 2021“ a dále kterým bylo v bodu III. citovaného usnesení 

uloženo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (příloha č. 5 usnesení č. Z/2092/2021). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2380/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2091/2021 ze dne 25.3.2021, jímž bylo 

schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory kultury příjemci dotace POST BELLUM, z.ú, se 

sídlem: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 26548526, na realizaci projektu "Institut 

Paměti národa", ve kterém se na žádost příjemce dotace mění stanovené čerpání dotace na 

upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 206.500,- Kč s 

ohledem na skutečnost, že jedna položka v rozpočtu měla být čerpána na náklad investičního 

charakteru.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury ve výši 206.500, - 

Kč se subjektem POST BELLUM, z.ú, se sídlem: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 

26548526, na realizaci projektu "Institut Paměti národa", která je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury dle bodu II. tohoto 

usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch  
T: 31. 8. 2021 

19 

Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele     viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2381/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 

položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2382/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Jana Pernera, IČ 48159034, Studentská 95, 

Pardubice, na podporu vzdělávání a aplikace dosažených poznatků, na finanční ocenění 

bakalářských a diplomových prací studentů a jejich pedagogů, ve výši Kč 30,0 tis., z rezervy Rady 

města Pardubic. 

20 

Problematika společnosti Pardubická plavební a.s. (záměr odkupu akcií do majetku 

města) 

Zpráva byla projednána před zprávou č. 17. 
 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava  viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek 
Miroslav Čada, vedoucí ORS 
Tomáš Pelikán 
Vítězslav Štěpánek 
Karel Haas 
Jan Hrabal 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Filipa Petra, Tomáše Pelikána a Roberta Klča podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2383/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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záměr pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. do majetku města Pardubice za těchto 

podmínek: 
1. 43,42 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s panem Martinem Vaško, 
2. 5,73 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s Pardubickým krajem,   
3. 1,27 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s městem Přelouč, 
4. 0,19 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s obcí Valy,  
5. 0,13 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s obcí Staré Hradiště,  
6. 0,13 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s obcí Kunětice,   
7. 0,16 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s obcí Srnojedy,  
8. 0,32 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s a.s. Přístav Pardubice,  
9. Kupní cena za pořízení akciových podílů od akcionářů definovaných v bodech 1. až 8. tohoto 

usnesení bude stanovena na základě znaleckých posudků na ocenění majetku společnosti, a na 

základě odborného stanoviska znalce ze dne 18. 6. 2021 s tím, že o konečné výši kupní ceny 
a o schválení smlouvy o převodu akcií s akcionáři definovanými v bodech 1. až 8. tohoto usnesení, 

bude rozhodnuto na jednání zastupitelstva s datem konání dne 23. 9. 2021, případně dne 21. 10. 

2021. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2384/2021                

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr pořízení balíku akcií společnosti Pardubická plavební a.s. do majetku Nadace pro rozvoj 

města Pardubice, a to balíku 6,58 % akcií, a to vydražením těchto akcií. Výdajový limit pro pořízení 

těchto akcií bude projednáno správní radou nadace až se znalostí stanoviska zastupitelstva k ceně 

pořizovaných akcií ve společnosti Pardubická plavební a.s. s předpokládaným datem projednání 
dne 23. 9. 2021, případně dne 21. 10. 2021.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Žádá 

Představenstvo společnosti Pardubická plavební a.s., aby dražba nevyzvednutých akcií společnosti 

Pardubická plavební a.s. byla plánována tak, aby její konání proběhlo až po jednání zastupitelstva s 

datem konání dne 23. 9. 2021, případně dne 21. 10. 2021. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2385/2021                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vyzývá 

představenstvo společnosti Pardubická plavební a.s. a představenstvo společnosti Dopravní podnik 

města Pardubic a.s., aby nalezly dohodu na znění dodatku č. 5 nájemní smlouvy, případně na znění 
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nové nájemní smlouvy umožňující provozování plavidla Arnošt z Pardubic na dalších 5 let, a to v 

termínu nejpozději do 31. 08. 2021. 

21 

Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2020 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele    viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 

 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2386/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 

s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2020 bez výhrad. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2020, který je přílohou tohoto usnesení. 

Součástí předloženého závěrečného účtu je Zpráva o přezkoumání hospodaření statutárního města 

Pardubic včetně městských obvodů za rok 2020. 

 

22 

Schválení účetní závěrky za rok 2020 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 

 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2387/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

účetní závěrku statutárního města Pardubic včetně městských obvodů za rok 2020 sestavenou k 

rozvahovému dni 31. 12. 2020. Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku 
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hospodaření účetní jednotky ve výši vykázaného zisku 148 266 893,66 Kč včetně jeho rozdělení, tj. 

převedení do výsledku hospodaření předcházejících účetních období. 

23 

Smlouva o spolupráci se společností CZ Stavební holding, a.s. 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek 
Martin Charvát 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2388/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice a společností CZ Stavební 

holding, a.s., IČ: 25917773, se sídlem Praha, Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 196 00. Návrh 

smlouvy o spolupráci je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o spolupráci dle bodu I. tohoto usnesení ve znění, které je přílohou tohoto 

usnesení. 
 
T: 15. 7. 2021 
Z: Martin Charvát 

24 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2389/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 



  78 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 63.000,- Kč spolku CK Pardubice, 

spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu 

„Pardubické kritérium“. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 

výši 63.000,- Kč spolku CK Pardubice, spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku 1678, 530 03 

Pardubice, na realizaci projektu „Pardubické kritérium“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se společností CK Pardubice, 

spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu 

„Pardubické kritérium“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.11.2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2390/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 200.000,- Kč spolku 

Lezecký Tým, z.s., IČO: 01284878, sídlo: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice, na pořízení boulderingové 

stěny. Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 200.000,- Kč spolku Lezecký Tým, z.s., IČO: 01284878, sídlo: Jiráskova 29, 530 02 

Pardubice, na pořízení boulderingové stěny, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace se spolkem Lezecký Tým, 

z.s., IČO: 01284878, sídlo: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice, na pořízení boulderingové stěny, dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.11.2021 

25 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

volnočasových a vzdělávacích aktivit 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 

Jiří Rejda 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena zastupitelstva Jiřího Rejdy podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2391/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 

tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované 

prostředky". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit ve znění přílohy č. 2 a 3 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit se subjekty uvedenými v tomto usnesení v bodu I. ve znění přílohy č. 2 a 3. 
Z: Ivana Liedermanová, Jakub Rychtecký 
T: 30. 9. 2021 

26 

Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 

Zpravodaj: Jakub Kutílek, předseda KV ZmP 
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Slovo předkladatele    viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2392/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 29. 

27 

Stanovení výše odměn pro členy komisí zřízených dle zákona o místním referendu 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Po schválení návrhu č. 001, stáhl návrhy č. 002 a 003 
 

Slovo předkladatele    viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2393/2021               (pro 29, proti 1, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Stanoví 

v souladu s ust. § 27 odst. 4 písm. b) zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely konání místního referenda, které se uskuteční na 

území statutárního města Pardubice ve dnech 8. – 9.10.2021, výši zvláštní odměny za výkon funkce 
 
předsedy městské komise - ve výši 200,-- Kč 
člena městské komise - ve výši 100,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele městské komise - ve výši 200,-- Kč 
 
předsedy místní komise - ve výši 200,-- Kč 
člena místní komise - ve výši 100,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele místní komise - ve výši 200,-- Kč 
 
předsedy okrskové komise - ve výši 200,-- Kč 
člena okrskové komise - ve výši 100,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele okrskové komise - ve výši 200,-- Kč 

 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                



  81 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Stanoví 

v souladu s ust. § 27 odst. 4 písm. b) zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely konání místního referenda, které se uskuteční na 
území statutárního města Pardubice ve dnech 8. – 9.10.2021, výši zvláštní odměny za výkon funkce 
 
předsedy městské komise - ve výši 200,-- Kč 
člena městské komise - ve výši 100,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele městské komise - ve výši 200,-- Kč 
 
předsedy místní komise - ve výši 200,-- Kč 
člena místní komise - ve výši 100,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele místní komise - ve výši 200,-- Kč 
 
předsedy okrskové komise - ve výši 400,-- Kč 
člena okrskové komise - ve výši 200,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele okrskové komise - ve výši 400,-- Kč 

 
 
Návrh usnesení č. 003 byl stažen                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Stanoví 

v souladu s ust. § 27 odst. 4 písm. b) zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely konání místního referenda, které se uskuteční na 
území statutárního města Pardubice ve dnech 8. – 9.10.2021, výši zvláštní odměny za výkon funkce 
 
předsedy městské komise - ve výši 200,-- Kč 
člena městské komise - ve výši 100,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele městské komise - ve výši 200,-- Kč 
 
předsedy místní komise - ve výši 200,-- Kč 
člena místní komise - ve výši 100,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele místní komise - ve výši 200,-- Kč 
 
předsedy okrskové komise - ve výši 500,-- Kč 
člena okrskové komise - ve výši 400,-- Kč 
místopředsedy a zapisovatele okrskové komise - ve výši 500,-- Kč 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2394/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

zveřejnit výši odměn na úředních deskách všech úřadů městských obvodů Pardubic a Magistrátu 

města Pardubic, a to po dobu do druhého dne hlasování. 
 
T: 13.9.2021 
Z: Turek Jiří, vedoucí Kanceláře tajemníka 

 

28 

Vyhodnocení SPRM za rok 2020 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek - požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 004 
Petr Klimpl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2395/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2020 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2396/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

plnění Akčního plánu za rok 2020 dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2397/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2020 dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2398/2021               (pro 26, proti 1, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

změnu metodiky výpočtu u indikátorů č. 11, 12 a 33 a schvaluje zrušení indikátoru č. 32 dle přílohy 

č. 4, 5 a 6 které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

29 

Darovací smlouva s HZS Pk 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

 
 

Slovo předkladatele    viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2399/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice jako dárcem a Hasičským 

záchranným soborem Pardubického kraje, IČO: 70885869, se sídlem Teplého 1526, 530 02 

Pardubice, jako obdarovaným o poskytnutí finančního daru ve výši 10,000.000,- Kč za účelem 

pořízení cisternové automobilové stříkačky na požární stanici v Pardubicích. Znění smlouvy je 

přílohou tohoto usnesení.  
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít darovací smlouvu mezi statutárním městem Pardubice jako dárcem a Hasičským 

záchranným soborem Pardubického kraje, IČO: 70885869, se sídlem Teplého 1526, 530 02 

Pardubice, jako obdarovaným dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto 

usnesení.  
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T: 15.8.2021 
Z:  Ing. Martin Charvát, primátor  
     Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  

 

30 

Odkup akcií a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 

 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 

Tomáš Pelikán 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Vítězslava Štěpánka a Martina Charváta podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2400/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 5, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odmítnutí žádosti Pavla Kuthana o vykoupení jeho podílu do majetku města Pardubice ve 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631, ze dne 18. 5. 2021, která je 

přílohou důvodové zprávy č. 1. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odmítnout žádost uvedenou v bodu I. 
Z: Jan Mazuch 
T: 30. 6. 2021   

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2401/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 5, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odmítnutí všech žádostí o odkoupení akcií emitovaných ve společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s., IČ 60108631 do majetku města Pardubice v případě, že nabídková cena je vyšší, než 

cena odkoupení schválená valnou hromadou dne 22. 6. 2020 (cena činí 750,- Kč za jednu akcii). 

Rozhodnutí valné hromady je přílohou důvodové zprávy č. 2. 

31 

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“ 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 

Martin Charvát 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2402/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00134/19 ze dne 06.12.2019, který 

je přílohou tohoto usnesení 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00134/19 ze dne 06.12.2019. 
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 
T: 15.08.2021 

32 

Akcionářské záležitosti ve spol. Dostihový spolek a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 

Tomáš Pelikán 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena zastupitelstva Petra Kvaše podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2403/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 4, nehl. 0) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města delegovanému na řádnou valnou hromadu společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 

481 55 110 s datem konání dne 14. 7. 2021 hlasovat u bodu č. 4. programu valné hromady proti 

navrženému usnesení na zrušení společnosti likvidací, který navrhuje k hlasování společnost 

Čiperný Grunt s.r.o. Pozvánka na valnou hromadu včetně programu, a vč. návrhu akcionáře Čiperný 

Grunt s.r.o.  je přílohou důvodové zprávy č. 1. 

33 

Žádost o dotaci - letní stadion 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2404/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr ucházet se o dotaci do výše 50% způsobilých nákladů z programu Národní sportovní 

agentury, výzva 6/2021 Nadregionální sportovní infrastruktura v rámci dotačního investičního 

programu č. 162 54 Nadregionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 na projekt Revitalizace 

letního stadionu. Celkové realizační náklady na vyhotovení projektové dokumentace a provedení 

stavby jsou dle smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2020-020 s firmou PORR a.s. zesmluvněny ve výši 

379,475 mil Kč. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

primátorovi města podepsat žádost o dotaci z programu Národní sportovní agentury, výzva 6/2021 

Nadregionální sportovní infrastruktura v rámci dotačního investičního programu č. 162 54 

Nadregionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 na projekt Revitalizace letního stadionu.  
Z: Martin Charvát, primátor 
T: 30.8.2021 

34 

Diskuse 

Filip Sedlák, na základě písemné přihlášky do diskuse: 

- Opakovaně požádal o informace k mokrému poldru v lokalitě Hůrek → reagoval J. Nadrchal s tím, 
že radnice pokračuje v přípravách na vybudování poldru, který by se měl nacházet v místě 
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Spojilského odpadu a sloužit by měl jako protipovodňová ochrana Pardubic. Firmu, kterou město 
vybralo, a která má nyní za úkol připravit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, již 
schválili radní města. Výkopové práce by pak měly probíhat v koordinaci s výstavbou 
severovýchodního obchvatu, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Původně měl v místě 
Spojilského odpadu vzniknout mokrý poldr, který se měl nacházet nejen na pozemcích ve 
vlastnictví města. Vzhledem k neúspěšnému vypořádání majetkových vztahů se však radnice 
rozhodla projekt pozměnit, vytvořit suchý poldr v menším rozsahu a jen na městských 
pozemcích.  

- Podal informace o postoji MO I ke kauze nové zástavby v lokalitě Bezdíčkova, Sakařova, 
Sezemická, Ve Lhotkách. 

Jan Navrátil, David Němec, Karel Sodomka, Jaroslav Limberk, na základě písemné přihlášky do 
diskuse 

- vyjádřili svůj nesouhlas se zástavbou v lokalitě Bezdíčkova, Sakařova, Sezemická, Ve Lhotkách – 
viz zvukový záznam. 

Petr Makrlík a Libor Coufal, na základě písemné přihlášky do diskuse: 

- přednesli omluvu J. Rychteckému, I. Liedermanové, O. Kopeckému v rámci mimosoudního  
vypořádání sporu o ochranu osobnosti. 

Jakub Kutílek, František Brendl, Karel Haas, Petr Kvaš: 

-  vyjádřili svůj názor na zástavbu lokalitě Bezdíčkova, Sakařova, Sezemická, Ve Lhotkách – viz 
zvukový záznam. 

Karel Haas:  

- doporučil, aby si rada městského obvodu I jako přímý účastník řízení najala právníka a architekta, 
jen ti totiž budou schopni účelně bránit lidi, kteří žijí v této části města a se zástavbou nesouhlasí. 
Je nutné vstoupit do stavebního řízení, pokud by neuspěli, musí se bránit v odvolacím řízení. 
Často první instance rozhodne jinak než odvolací orgán. 

Petr Klimpl:  

- opětovně upozornil na neřešení nezákonného parkování na třídě Míru u objektu Magnum a 
požádal o nápravu situace. 
 
 

Jan Hrubeš: 

- upozornil na uzavření jednoho kiosku občerstvení v Aquaparku, doporučil jednat se zástupci a 
zlepšit občanům komfort. 

Matěj Slanař: 

- doporučil ve vedrech ochlazování ulic rozprašovacími vozy 
- upozornil na špatný stav ulice S. K. Neumanna směrem ke krematoriu (žulová dlažba), doporučil 

povrch narovnat. 
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Vít Ulrych:  

- vyjádřil podporu otevření dalšího bistra v Aquacentru → J. Nadrchal ověřil, že bude otevřeno 
v příštím týdnu 

- vyzval R. Jelínka, aby informoval o schůzce pracovní skupiny k místnímu referendu → reagoval R. 
Jelínek – viz zvukový záznam 

- vznesl dotaz na územní studii pro sport ve Svítkově → reagoval P. Kvaš s tím, že pro softbal je již 
schváleno území, nyní se řeší lukostřelci, problém je ve vlastnictví konkrétních pozemků – dodá 
další informace. 

Vojtěch Jirsa: 

- upozornil na skutečnost, že ve funkci ředitele PAP o.ps. je již 9 let jedna osoba → požádal o 
přehled ředitelů městských akciovek → J. Mazuch přislíbil zaslání informací, uvedl, že na PAP 
o.p.s. proběhne ve spolupráci s městem interní audit. 

František Brendl: 

- vyjádřil nespokojenost s neúčastí zástupců OHA. 

Karel Haas: 

- poděkoval za opravy cyklostezky v lokalitě Zeleňák a Vinice. 

Jiří Hájek: 

- informoval, že letiště Pardubice má jako první statut „letiště covid free“ – zařízení, které likviduje 
viry koronaviru. 

Jakub Kutílek: 

- reagoval na příspěvek Karla Haase – řešení na městském obvodu IV, stavební uzávěry, odkupy 
pozemků v lokalitě Bezdíčkova, Sakařova, Sezemická, Ve Lhotkách. Doporučil spolupráci MO 
s právním odd. magistrátu a s OHA. V souvislosti s činností pracovní skupiny k Zásadám pro 
developery uvedl příklady organizačního členění v Brně a Jihlavě. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin 

__________________________________________________________________________________ 
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……………………………………… 
Martin Charvát 

primátor města Pardubic  
Ověřovatelé: 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………………. 
Vítězslav  Š t ě p á n e k                                dne 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………    ……………………………………………………. 
Pavel  S t u d n i č k a                                                          dne  

Pardubice 30.06.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů)  

 

  
Zpracovala: Pešková Alena, org. odd. KP 
 
Originál (88 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  

 



    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 15:02:06                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nepřítomen     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nepřítomen     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Nepřítomen     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 8



Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 15:03:17                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nepřítomen     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nepřítomen     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Nepřítomen     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 8
Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 15:04:07                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nepřítomen     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nepřítomen     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Nepřítomen     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 8
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 15:07:11                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nepřítomen     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nepřítomen     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Nepřítomen     



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 8
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 15:41:15                          
     01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            



  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 15:56:43                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  směnu pozemků označených jako st.p.č. 8623 o výměře 343 m2, st.p.č.
  9461 o výměře 307 m2, st.p.č. 8415 o výměře 163 m2, st.p.č. 6734 o
  výměře 577 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.390 m2), ve vlastnictví
  statutárního města Pardubice, IČO 00274046, za části pozemků
  označených jako p.p.č. 3638/2 o výměře cca 960 m2, p.p.č. 3638/29 o
  výměře cca 343 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.303 m2), ve
  vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se
  sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213. Výměry pozemků
  budou upřesněny geometrickým plánem. Ve směnné smlouvě bude zakotven
  přechod závazku ze smlouvy o zřízení budoucího věcného břemene na
  pozemek označený jako st.p.č. 9461 v k.ú. Pardubice uzavřené se
  společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít  směnnou smlouvu o směně pozemků označených jako st.p.č. 8623
  o výměře 343 m2, st.p.č. 9461 o výměře 307 m2, st.p.č. 8415 o výměře
  163 m2, st.p.č. 6734 o výměře 577 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem
  1.390 m2), ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046,
  za části pozemků označených jako p.p.č. 3638/2 o výměře cca 960 m2,
  p.p.č. 3638/29 o výměře cca 343 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.303
  m2), ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO
  28800621.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO                     
                          24.6.2021 15:57:16                          



                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 4 (10%)  Proti: 25 (64%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební



  řád v platném znění, váznoucího na pozemku označeném jako st.p.č. 6580
  o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše v k.ú.
  Pardubice, ve vlastnictví xxxxxxxx ve prospěch statutárního města
  Pardubice, IČO 00274046.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  jednat o odkoupení pozemku označeného jako st.p.č. 6580 o výměře 18
  m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše v k.ú. Pardubice, xxxxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 15:57:47                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      



  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 - 004, 006 - 009 - doporuč.
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4222 o výměře cca 38 m2 v
  k.ú. Pardubice společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem
  Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu v čase a
  místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2433-15/21 ze dne
  23.4.2021 ve výši 1.040,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude
  spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu,
  kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  4222 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pardubice společnosti RECUTECH s.r.o.,
  IČO 28859880.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení č. 'Z/2102/2017' týkajícího se budoucího
  prodeje části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 v k.ú. Trnová z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti CZ
  STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice,
  Kostelecká 879/59, PSČ 19600, a to z původního textu "2.214 m2" na
  text "2.117 m2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změny u  smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené se společností CZ
  STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice,
  Kostelecká 879/59, PSČ 19600, dne 1. 3. 2018:
  - vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 97 m2
  v k.ú. Trnová,
  - změnu doby určité z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2026.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené se
  společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha –
  Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, dne 1. 3. 2018 o vyjmutí části
  pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 97 m2 v k.ú. Trnová a



  o změně doby určité z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2026.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr budoucího prodeje pozemků označených jako  p.p.č. 5162/11 o
  výměře  314 m2, p.p.č. 5162/25 o výměře 174 m2, p.p.č. 5162/27 o
  výměře 548 m2, p.p.č. 5162/66 o výměře  156 m2, p.p.č. 5162/67 o
  výměře 398 m2, p.p.č. 5162/68 o výměře 1.749 m2, p.p.č. 5162/69 o
  výměře 116 m2, p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, p.p.č. 5168/34 o výměře
  1 m2, p.p.č. 5169/4 o výměře 426 m2, p.p.č. 5169/7 o výměře 58 m2,
  p.p.č. 5169/8 o výměře 87 m2, p.p.č. 5169/15 o výměře 279 m2, p.p.č.
  5169/18 o výměře 274 m2, p.p.č. 5169/20 o výměře 35 m2, p.p.č. 5169/29
  o výměře 1 m2, p.p.č. 5173/9 o výměře 208 m2, p.p.č. 5173/10 o výměře
  17 m2, p.p.č. 5173/11 o výměře 11 m2, p.p.č. 5173/12 o výměře 33 m2,
  p.p.č. 5173/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 5173/35 o výměře 152 m2, p.p.č.
  5173/62 o výměře 307 m2, p.p.č. 5173/64 o výměře 1 m2, p.p.č. 5173/65
  o výměře 13 m2, p.p.č. 5173/66 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice,
  p.p.č. 668/2 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/3 o výměře 164 m2, p.p.č. 668/4
  o výměře 27 m2, p.p.č. 668/5 o výměře 75 m2, p.p.č. 668/6 o výměře 1
  m2, p.p.č. 668/7 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/12 o výměře 46 m2, p.p.č.
  668/13 o výměře 11 m2, p.p.č. 668/14 o výměře 6 m2, p.p.č. 668/21 o
  výměře 99 m2, p.p.č. 668/22 o výměře 115 m2, p.p.č. 668/23 o výměře 44
  m2, p.p.č. 668/27 o výměře 79 m2, p.p.č. 668/28 o výměře 427 m2,
  p.p.č. 668/31 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/32 o výměře 95 m2, p.p.č.
  668/45 o výměře 20 m2, p.p.č. 668/69 o výměře 187 m2, p.p.č. 668/70 o
  výměře 175 m2, vše v k.ú. Trnová,  dotčených trvalým záborem z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České
  republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství
  silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle,
  140 00 Praha 4, s tím, že prodej pozemků s kupní cenou bude předložen
  orgánům města k projednání.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  předložit orgánům města k projednání žádost o prodej pozemků
  označených jako  p.p.č. 5162/11 o výměře  314 m2, p.p.č. 5162/25 o
  výměře 174 m2, p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, p.p.č. 5162/66 o výměře
  156 m2, p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/68 o výměře 1.749
  m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2,
  p.p.č. 5168/34 o výměře 1 m2, p.p.č. 5169/4 o výměře 426 m2, p.p.č.
  5169/7 o výměře 58 m2, p.p.č. 5169/8 o výměře 87 m2, p.p.č. 5169/15 o
  výměře 279 m2, p.p.č. 5169/18 o výměře 274 m2, p.p.č. 5169/20 o výměře
  35 m2, p.p.č. 5169/29 o výměře 1 m2, p.p.č. 5173/9 o výměře 208 m2,
  p.p.č. 5173/10 o výměře 17 m2, p.p.č. 5173/11 o výměře 11 m2, p.p.č.
  5173/12 o výměře 33 m2, p.p.č. 5173/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 5173/35
  o výměře 152 m2, p.p.č. 5173/62 o výměře 307 m2, p.p.č. 5173/64 o
  výměře 1 m2, p.p.č. 5173/65 o výměře 13 m2, p.p.č. 5173/66 o výměře 8
  m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 668/2 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/3 o
  výměře 164 m2, p.p.č. 668/4 o výměře 27 m2, p.p.č. 668/5 o výměře 75
  m2, p.p.č. 668/6 o výměře 1 m2, p.p.č. 668/7 o výměře 4 m2, p.p.č.
  668/12 o výměře 46 m2, p.p.č. 668/13 o výměře 11 m2, p.p.č. 668/14 o
  výměře 6 m2, p.p.č. 668/21 o výměře 99 m2, p.p.č. 668/22 o výměře 115
  m2, p.p.č. 668/23 o výměře 44 m2, p.p.č. 668/27 o výměře 79 m2, p.p.č.



  668/28 o výměře 427 m2, p.p.č. 668/31 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/32 o
  výměře 95 m2, p.p.č. 668/45 o výměře 20 m2, p.p.č. 668/69 o výměře 187
  m2, p.p.č. 668/70 o výměře 175 m2, vše v k.ú. Trnová,  dotčených
  trvalým záborem z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu
  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, po doložení kupní
  ceny.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 723/1 o výměře cca 47 m2 v
  k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice společnosti
  CBL Communication by light s.r.o., IČO 25251155, se sídlem Štrossova
  131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě
  obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 26/720/21 ze dne 10. 5.
  2021 ve výši 2.500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do
  režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Geometrický
  plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO
  25262572.
  Kupní smlouva bude uzavřena:
  - po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
  Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv
  vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí,
  - po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene
  na  předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO
  28800621, popř. bude proveden výmaz věcného břemene na té předmětné
  části pozemku, ve které nevede trasa rozvodného tepelného zařízení. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  723/1 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice společnosti CBL Communication by light s.r.o., IČO
  25251155.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  směnu pozemků označených jako p.p.č. 4917/49 o výměře 24 m2, p.p.č.
  4917/44 o výměře 27 m2, p.p.č. 4914/18 o výměře 434 m2, p.p.č. 4917/35
  o výměře 68 m2, p.p.č. 4917/46 o výměře 13 m2, p.p.č. 4917/48 o výměře
  76 m2, p.p.č. 4917/55 o výměře 512 m2 (celkem 1.154 m2), vše v k.ú.
  Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství ,ve vlastnictví České
  republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství
  silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle,
  Praha,
  za pozemek označený jako p.p.č. 2798/32 o výměře 220 m2, části pozemků
  označených jako p.p.č. 2798/33 o výměře 39 m2 p.p.č. 2798/31 o výměře
  429 m2, p.p.č. 3926/1 o výměře 117 m2, p.p.č. 3926/3 o výměře 227 m2,
  (dle GP č. 9868-31/2021 p.p.č. 2798/31 o výměře 1.032 m2) vše v k.ú.
  Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví



  statutárního města Pardubice bez finančního vyrovnání.
  Ve směnné smlouvě bude zakotveno:
  - ustanovení o přechodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o
  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené se společností
  EDERA Group a.s., IČO 27461254, kterou jsou zatíženy pozemky označené
  jako p.p.č. 2798/32 a p.p.č. 3926/1, vše v k.ú. Pardubice, za
  podmínky, že ve smlouvě je udělen souhlas k přechodu popř. bude udělen
  společností. Ustanovení nebude zakotveno v případě, že před uzavřením
  směnné smlouvy bude již uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a
  práva z ní vyplývající vložena do katastru nemovitostí,
  - ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona
  č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na
  pozemcích ve vlastnictví statutárního města Pardubice,
  - ustanovení o akceptaci nepoužívané technologie ve vlastnictví
  společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. umístěné v pozemcích označených
  jako p.p.č. 2798/31, p.p.č. 3926/1, p.p.č. 3926/3, vše v k.ú.
  Pardubice se závazkem nabyvatele pozemků, že případná likvidace této
  technologie bude realizována na náklady nabyvatele pozemků bez
  jakýchkoliv dalších nároků na vlastníka technologie nebo vlastníka
  pozemků.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemků označených jako p.p.č.
  4917/49 o výměře 24 m2, p.p.č. 4917/44 o výměře 27 m2, p.p.č. 4914/18
  o výměře 434 m2, p.p.č. 4917/35 o výměře 68 m2, p.p.č. 4917/46 o
  výměře 13 m2, p.p.č. 4917/48 o výměře 76 m2, p.p.č. 4917/55 o výměře
  512 m2 (celkem 1.154 m2), vše v k.ú. Pardubice, včetně všech součástí
  a příslušenství ,ve vlastnictví České republiky s příslušností
  hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO
  65993390, za pozemek označený jako p.p.č. 2798/32 o výměře 220 m2,
  části pozemků označených jako p.p.č. 2798/33 o výměře 39 m2 p.p.č.
  2798/31 o výměře 429 m2, p.p.č. 3926/1 o výměře 117 m2, p.p.č. 3926/3
  o výměře 227 m2, (dle GP č. 9868-31/2021 p.p.č. 2798/31 o výměře 1.032
  m2) vše v k.ú. Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství, ve
  vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr bezúplatného převodu níže uvedených pozemků  do vlastnictví
  statutárního města Pardubice:
  pozemek označený jako p.p.č. 455/4 o výměře 2.235 m2 v k.ú. Studánka
  včetně součástí a příslušenství,
  pozemek označený jako p.p.č. 728/1 o výměře 1.105 m2 v k.ú. Černá za
  Bory včetně součástí a příslušenství mimo těleso silnice III/2983,
  část pozemku označeného jako p.p.č. 728/6 o výměře 808 m2 (dle
  geometrického plánu č. 726-15/2020 p.p.č. 728/6) v k.ú. Černá za Bory
  včetně součástí a příslušenství, a to po převodu předmětných pozemků z
  vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
  Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –
  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, do vlastnictví Pardubického
  kraje, IČO 70892822, který následně podá žádost o bezúplatný převod s
  přesnou specifikací pozemků a tato bude předložena k projednání



  orgánům města.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  předložit k projednání orgánům města žádost o bezúplatný převod níže
  uvedených pozemků  do vlastnictví statutárního města Pardubice:
  pozemek označený jako p.p.č. 455/4 o výměře 2.235 m2 v k.ú. Studánka
  včetně součástí a příslušenství,
  pozemek označený jako p.p.č. 728/1 o výměře 1.105 m2 v k.ú. Černá za
  Bory včetně součástí a příslušenství mimo těleso silnice III/2983,
  část pozemku označeného jako p.p.č. 728/6 o výměře 808 m2 (dle
  geometrického plánu č. 726-15/2020 p.p.č. 728/6) v k.ú. Černá za Bory
  včetně součástí a příslušenství, a to po převodu předmětných pozemků z
  vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
  Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, do vlastnictví
  Pardubického kraje, IČO 70892822.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 4244/14 o výměře 3 m2 v k.ú.
  Pardubice z vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO
  28804511, se sídlem Pardubice-Polabiny, Fáblovka 568, PSČ 53352, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou
  žadatelem ve výši 747,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat
  do režimu podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.
  4244/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti
  Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 633/1 o výměře 12.263
  m2, p.p.č. 637/1 o výměře 21.231 m2, p.p.č. 683/51 o výměře 5. 626 m2
  (dle GP č. 2141-90/2021 p.p.č. 633/1, p.p.č. 637/1, p.p.č. 683/51),
  pozemků označených jako p.p.č. 683/52 o výměře 1.415 m2, p.p.č. 683/54
  o výměře 303 m2, p.p.č. 684/2 o výměře 288 m2, p.p.č. 688/5 o výměře
  150 m2, p.p.č. 690/1 o výměře 3.842 m2, p.p.č. 699/6 o výměře 366 m2,
  p.p.č. 699/7 o výměře 76 m2, p.p.č. 699/8 o výměře 36 m2, p.p.č. 699/9
  o výměře 139 m2, p.p.č. 634/2 o výměře 775 m2, p.p.č. 676/1 o výměře
  460 m2, p.p.č. 679/8 o výměře 210 m2, p.p.č. 683/1 o výměře 7.756 m2,
  p.p.č. 683/50 o výměře 10.479 m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví
  Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské
  náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč+DPH. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení částí pozemků označených jako
  p.p.č. 633/1 o výměře 12.263 m2, p.p.č. 637/1 o výměře 21.231 m2,
  p.p.č. 683/51 o výměře 5. 626 m2 (dle GP č. 2141-90/2021 p.p.č. 633/1,



  p.p.č. 637/1, p.p.č. 683/51), pozemků označených jako p.p.č. 683/52 o
  výměře 1.415 m2, p.p.č. 683/54 o výměře 303 m2, p.p.č. 684/2 o výměře
  288 m2, p.p.č. 688/5 o výměře 150 m2, p.p.č. 690/1 o výměře 3.842 m2,
  p.p.č. 699/6 o výměře 366 m2, p.p.č. 699/7 o výměře 76 m2, p.p.č.
  699/8 o výměře 36 m2, p.p.č. 699/9 o výměře 139 m2, p.p.č. 634/2 o
  výměře 775 m2, p.p.č. 676/1 o výměře 460 m2, p.p.č. 679/8 o výměře 210
  m2, p.p.č. 683/1 o výměře 7.756 m2, p.p.č. 683/50 o výměře 10.479 m2,
  vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic,
  IČO 46495801, do vlastnictví statutárního města Pardubice
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 9 - NESCHVÁLENO                     
                          24.6.2021 15:58:14                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          



  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 32 (82%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 010 - 012, 014, 015 nedoporuč.
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 109/5 o výměře cca 25 m2 v
  k.ú. Opočínek z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví xxxxxxxx za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na
  stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
  statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek
  bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického
  plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku,
  žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku,
  pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o
  výpůjčce uzavřené se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
  Opočínek – Chmelnice, IČO 68244851.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  109/5 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Opočínek z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví xxxxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2583/31 o výměře cca 17 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti PARDUBICKÝ PARTNER a.s., IČO 64825612, se
  sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
  za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a
  místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem
  Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého
  posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město
  Pardubice.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
  pozemku.



  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene na předmětný pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO
  24729035, GasNet s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práva vyplývajícího
  z těchto smluv do katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2583/31 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví společnosti PARDUBICKÝ PARTNER a.s.,
  IČO 64825612.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 012
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 424/72 o výměře 23 m2 v
  k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví xxxxxxxx za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení
  ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
  městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do
  režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. Žadatelka uhradí náklady
  na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
  posudku statutární město Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene  na předmětný pozemek se společnostmi Vodovody a kanalizace
  Pardubice a.s., IČO 60108631, ČEZ Distribuce, a .s., IČO 24729035,  a
  po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít  kupní smlouvu prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  424/72 o výměře 23 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví xxxxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 554/2 o výměře cca 11 m2 v
  k.ú. Trnová ve vlastnictví xxxxxxxx, zastoupených na základě
  plné moci xxxxxxxx, za část pozemku označeného jako p.p.č.
  554/4 o výměře cca 16 m2 (nezatížené souborem veřejného osvětlení
  včetně ochranného pásma) v k.ú. Trnová ve vlastnictví statutárního
  města Pardubice. Směnná smlouva bude uzavřena po upřesnění výměr výše
  uvedených částí pozemků geometrickým plánem, který bude odsouhlasen
  společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.
  Ve směnné smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemku označeném
  jako p.p.č. 554/4 k.ú. Trnová.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku označeného jako p.p.č.
  554/2 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Trnová ve vlastnictví xxxxxxxx



  zastoupených na základě plné moci   xxxxxxxx za část pozemku
  označeného jako p.p.č. 554/4 o výměře cca 16 m2 (nezatížené souborem
  veřejného osvětlení včetně ochranného pásma) v k.ú. Trnová ve
  vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku označeném jako st. p. č.
  625 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Popkovice, z vlastnictví  xxxxxxxx
  do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu
  navrženou  žadatelem ve výši 100.000,- Kč + DPH v případě, že stavba
  bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena
  po schválení finančních prostředků v rozpočtu města.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku
  označeném jako st. p. č. 625 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
  Popkovice, z vlastnictví I xxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 15:59:13                          
                   03. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            



  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/1065/2020'.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Doplňuje
  v usnesení č. 'Z/2103/2021' v bodě I., týkajícího se prodeje části
  pozemku označeného jako p.p.č. 49/5 o výměře cca 22 m2 v k.ú.
  Hostovice u Pardubic z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 07283598, text ve
  znění: „Kupní smlouva bude uzavřena samostatně.“ Ostatní text usnesení
  zůstává beze změny.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 16:19:45                          
04. Udělení souhlasu s převodem části p.p.č.1635/7 k.ú.Pardubice společnosti 
Tennis Port Pardubice s.r.o.
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            



  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti Tennis Port
  Pardubice s.r.o., IČO 08819149, se sídlem Bulharská 1592, Bílé
  Předměstí, 530 03 Pardubice (dále jen společnost), k převodu
  vlastnického práva k části pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 o
  výměře 4.554 m2 (dle geometrického plánu č. 9621-142/2020 označené
  jako p.p.č. 1635/44) v k.ú. Pardubice (dále jen předmětný pozemek) na
  spolek Academy Port Pardubice 21, z.s., IČO 03659470, se sídlem



  Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice (dále jen spolek), z
  důvodu financování stavby tenisové haly a zázemí dotačními prostředky
  poskytovanými Národní sportovní agenturou za podmínky, že kupní
  smlouva bude obsahovat níže uvedené závazky a ustanovení:
  - 1. závazek spolku do dne 29.6.2030 využívat předmětný pozemek a
  všechny objekty, stavby, budovy na předmětném pozemku případně
  kdykoliv vybudované pouze a jen jako sportovní zařízení sloužící
  výhradně nebo převážně pro provozování sportu ve smyslu zákona č.
  115/2001 Sb., o podpoře sportu, a to pod smluvní pokutou ve výši 10
  mil. Kč v případě porušení tohoto závazku,
  - 2. závazek spolku, v případě že nebude výstavba tenisového areálu
  zahájena do dne 29.6.2024, převést předmětný pozemek do vlastnictví
  statutárního města Pardubice za kupní cenu  stanovenou znaleckým
  posudkem č. 3603-10/2019 ze dne 4. 2. 2019 ve výši 750,- Kč/m2,
  - 3. ustanovení o zákazu zcizení předmětného pozemku bez předchozího
  písemného souhlasu statutárního města Pardubice vydaného na základě
  rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic  a to do dne 29.6.2030.
  Smluvní pokuta v případě porušení zákazu zcizení bude stanovena ve 
  výši 10 mil. Kč,
  - 4. závazek  xxxxxxxx
  poskytnout statutárnímu městu Pardubice nepodmíněnou finanční záruku,
  a to formou záruční listiny předložené statutárnímu městu Pardubice
  nejpozději současně s uzavřením kupní smlouvy, ve které se tito zaváží
  společně a nerozdílně vyplatit statutárnímu městu Pardubice částku až
  do výše 10 mil. Kč, a to pro případ, že:
  - spolek nesplní svůj závazek využívat předmětný pozemek a všechny
  objekty, stavby a budovy na předmětném pozemku umístěné případně
  kdykoliv vybudované, pouze a jen jako sportovní zařízení sloužící
  výhradně nebo převážně pro provozování sportu ve smyslu zákona č.
  115/2001 Sb., o podpoře sportu, a to do dne 29.6.2030, a neuhradí
  statutárnímu městu Pardubice řádně a včas smluvní pokutu ve výši 10
  mil. Kč, kterou je uvedený závazek spolek zajištěn a utvrzen,
  - spolek poruší zákaz zcizení předmětného pozemku do 29.6.2030 bez
  předchozího písemného souhlasu statutárního města Pardubice vydaného
  na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic  a neuhradí
  statutárnímu městu Pardubice řádně a včas smluvní pokutu ve výši 10
  mil. Kč, kterou je uvedený závazek spolku zajištěn a utvrzen.
  Souhlas statutárního města Pardubice bude součástí kupní smlouvy
  uzavřené mezi společností a spolkem o převodu vlastnického práva k
  předmětného pozemku, kdy statutární město Pardubice bude stranou této
  kupní smlouvy jako vedlejší účastník.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  vydat souhlas statutárního města Pardubice společnosti Tennis Port
  Pardubice s.r.o., IČO 08819149, se sídlem Bulharská 1592, Bílé
  Předměstí, 530 03 Pardubice, k převodu vlastnického práva k části
  pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 o výměře 4.554 m2 (dle
  geometrického plánu č. 9621-142/2020 označené jako p.p.č. 1635/44) v
  k.ú. Pardubice (dále jen předmětný pozemek) na spolek Academy Port
  Pardubice 21, z.s., IČO 03659470, se sídlem Bulharská 1592, Bílé
  Předměstí, 530 03 Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 12. 2021
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                          24.6.2021 16:24:15                          
05. Odkoupení objektů předávacích stanic od společnosti Elektrárny Opatovice, 
a.s.
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 28 (72%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)



Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001, 002 - nedoporuč.
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení budovy č.p. 873, občanská vybavenost stojící na pozemku
  označeném jako st. p. č. 793 zastavěná plocha a nádvoří v části obce
  Studánka, vše v k. ú. Studánka v souladu s ust.§ 3056 zákona č.
  89/2012 Sb., občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke
  stavbě  na pozemku ) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice,
  a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ
  53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve
  výši 1.601.000,- Kč se splatností do 5. 8. 2021 za podmínek uvedených
  v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene, která je přílohou
  tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení budovy č.p. 1953, technická vybavenost stojící na pozemku
  označeném jako st. p. č. 7228 zastavěná plocha a nádvoří v části obce
  Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice v souladu s § 3056 zákona č.
  89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke
  stavbě na pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice,
  a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ
  53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve
  výši 6.501.000,- Kč se splatností do 5.8.2021 za podmínek uvedených v
  Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene, která je přílohou
  tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy č.p. 873, občanská
  vybavenost stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 793 zastavěná
  plocha a nádvoří v části obce Studánka, vše v k. ú. Studánka v souladu
  s ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (předkupní
  právo vlastníka pozemku ke stavbě  na pozemku ) z vlastnictví
  společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy č.p. 1953, technická
  vybavenost stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 7228 zastavěná
  plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice
  v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
  (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě na pozemku) z vlastnictví
  společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem
  Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  odkoupení budovy č.p. 2590, technická vybavenost, stojící na pozemku
  označeném jako st. p. č. 7306 zastavěná plocha a nádvoří v části obce
  Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice, v souladu s ust. § 3056
  zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka
  pozemku ke stavbě  na pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny
  Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem –
  Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za
  kupní cenu ve výši 3.001.000,- Kč se splatností do 27. 8. 2021 za
  podmínek uvedených v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného
  břemene, která je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení  budovy č.p. 453, bydlení, stojící na pozemku označeném jako
  st. p. č. 6913 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Polabiny, vše v
  k. ú. Pardubice, v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského
  zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě  na pozemku) z
  vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se
  sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 3.901.000,- Kč se
  splatností do 27. 8. 2021 za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a
  smlouvě o zřízení věcného břemene, která je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy č.p. 2590, technická
  vybavenost, stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 7306 zastavěná
  plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice,
  v souladu s ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
  (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě  na pozemku) z
  vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení  budovy č.p. 453, bydlení, stojící
  na pozemku označeném jako st. p. č. 6913 zastavěná plocha a nádvoří v
  části obce Polabiny, vše v k. ú. Pardubice, v souladu s § 3056 zákona
  č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku
  ke stavbě  na pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice,
  a.s., IČO 28800621, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 16:30:07                          
06. Prodej zbytkových nebytových jednotek - Ke Kamenci, Wintrova II 1312-14, 
Devotyho 2449-52 (2 NP)
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nepřítomen     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 003, 005 - 008 - doporuč.
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1312/101, dílna nebo provozovna,  nacházející se v
  1. podzemním podlaží budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312,
  která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely



  č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova
  II, včetně id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 1312,
  1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1,
  5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 300/10000 na pozemku označeném
  jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  k.ú. a obec Pardubice,
  část obce Bílé Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby až po datu
  31.12.2023 a to za těchto podmínek :
  A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a
  čase obvyklé určené znaleckým posudkem;
  B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze 
  strany pronajímatele), tj. bude prodáváno i s nájemcem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených
  nemovitostí se zohledněním podmínek podle bodu I., a to formou veřejné
  dobrovolné dražby.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2024
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v
  přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je
  postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st.
  5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně
  id. podílu 411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314
  stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a
  5365/2, id. podílu 411/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1,
  5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé
  Předměstí, panu  Miroslavu Zemkovi,  IČ 662 58 065, se sídlem Boháčova
  729, 530 03 Pardubice, jakožto nájemci, a to za kupní cenu v místě a
  čase obvyklou ve výši 1.260.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č.
  2426-08/21 ze dne 11.3.2021 zpracovaného znalcem Ing. Janou Machkovou,
  IČ 65239253. Návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1313/102, jiný nebytový prostor,  nacházející se v
  přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je
  postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st.
  5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně
  id. podílu 892/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314
  stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a
  5365/2, id. podílu 892/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1,
  5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé
  Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby a to za podmínky, že
  vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase
  obvyklé určené znaleckým posudkem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených
  nemovitostí se zohledněním podmínek podle bodu I., a to formou veřejné
  dobrovolné dražby.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1314/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v
  přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1314, která je
  postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st.
  5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně
  id. podílu 424/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314
  stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a
  5365/2, id. podílu 424/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1,
  5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé
  Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby a to za podmínky, že
  vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase
  obvyklé určené znaleckým posudkem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených
  nemovitostí se zohledněním podmínek podle bodu I., a to formou veřejné
  dobrovolné dražby.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 2449/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 2449, 2450, 2451 a 2452, ve vchodě čp. 2449, která
  je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st.
  5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  710/27459 na společných částech
  domu čp. 2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku  označeném jako
  st.p.č. 5029, id. podílu  710/27459 na pozemku označeném jako st.p.č.
  5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou
  veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek:
  A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a
  čase obvyklé určené znaleckým posudkem;
  B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze 
  strany pronajímatele), tj. bude prodáváno i s nájemcem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených
  nemovitostí se zohledněním podmínek podle bodu I., a to formou veřejné
  dobrovolné dražby.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 2449/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 2449, 2450, 2451 a 2452,   ve vchodě čp. 2449,



  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela
  č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  700/27459 na
  společných částech domu čp. 2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na
  pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu  700/27459 na pozemku
  označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce
  Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto
  podmínek:
  A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a
  čase obvyklé určené znaleckým posudkem;
  B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze 
  strany pronajímatele), tj. bude prodáváno i s nájemcem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených
  nemovitostí se zohledněním podmínek podle bodu I., a to formou veřejné
  dobrovolné dražby.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 14 - NESCHVÁLENO                     
                          24.6.2021 16:30:36                          
06. Prodej zbytkových nebytových jednotek - Ke Kamenci, Wintrova II 1312-14, 
Devotyho 2449-52 (2 NP)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          



  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 29 (74%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 002, 004, 009 - 010
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1312/101, dílna nebo provozovna,  nacházející se v
  1. podzemním podlaží budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312,
  která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely
  č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova
  II, včetně id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 1312,
  1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1,
  5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 300/10000 na pozemku označeném
  jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  k.ú. a obec Pardubice,
  část obce Bílé Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby a to za
  těchto podmínek :
  A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a
  čase obvyklé určené znaleckým posudkem;
  B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze 
  strany pronajímatele), tj. bude prodáváno i s nájemcem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených
  nemovitostí se zohledněním podmínek podle bodu I., a to formou veřejné
  dobrovolné dražby.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v
  přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je
  postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st.
  5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně



  id. podílu 411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314
  stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a
  5365/2, id. podílu 411/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1,
  5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé
  Předměstí  formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek :
  A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a
  čase obvyklé určené znaleckým posudkem;
  B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze 
  strany pronajímatele), tj. bude prodáváno i s nájemcem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených
  nemovitostí se zohledněním podmínek podle bodu I., a to formou veřejné
  dobrovolné dražby.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej  jednotky č. 2449/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 2449, 2450, 2451 a 2452, ve vchodě čp. 2449, která
  je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st.
  5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  710/27459 na společných částech
  domu čp. 2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku  označeném jako
  st.p.č. 5029, id. podílu  710/27459 na pozemku označeném jako st.p.č.
  5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, spol.
  Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, se sídlem Devotyho 2449, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, jakožto nájemci, a to za kupní cenu v
  místě a čase obvyklou ve výši 1.700.000,- Kč stanovenou znaleckým
  posudkem č. 18/712/21 ze dne 23.4.2021 zpracovaného znalcem Ing.
  Michalem Koláčkem, IČ 15613615 (tato cena bude povýšena o DPH pokud
  předmět nájmu bude spadat do režimu podléhajícímu DPH).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej  jednotky č. 2449/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 2449, 2450, 2451 a 2452,   ve vchodě čp. 2449,
  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela
  č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  700/27459 na
  společných částech domu čp. 2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na
  pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu  700/27459 na pozemku
  označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce
  Zelené Předměstí spol. Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, se sídlem
  Devotyho 2449, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  jakožto nájemci, a
  to za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.680.000,- Kč
  stanovenou znaleckým posudkem č. 18/712/21 ze dne 23.4.2021
  zpracovaného znalcem Ing. Michalem Koláčkem, IČ 15613615 (tato cena
  bude povýšena o DPH pokud předmět nájmu bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH).



  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 16:31:34                          
              07. Prominutí poplatku a úroku z prodlení               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            



______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí poplatku a úroku z prodlení náležejících k již zaplacenému
  dluhu na nájemném a službách s užíváním bytu spojených panu  xxxxxxxx
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí poplatku z prodlení náležejícího k již zaplacenému dluhu na
  nájemném a službách s užíváním bytu spojených panu  xxxxxxxx
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 16:43:28                          
 08. Významné investiční akce - aktualizace, vazba portfolio projektů 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            



  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Aktualizaci přehledu významných investičních projektů z portfolia
  projektů statutárního města Pardubice, s odhadovanými náklady vyššími
  než 10 mil. Kč, který je přílohou č.1 a č.2 tohoto usnesení.
  Odhadované investiční náklady vyšší než 10 mil. Kč včetně finančního
  krytí a zapojení úvěrových zdrojů.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Aktualizaci přehledu plánovaných a připravovaných projektů
  Statutárního města Pardubice v postavení žadatele, zařazených do
  dotačního programu ITI21+, která je přílohou č.3 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Předložení seznamu všech plánovaných, připravovaných i již
  realizovaných (bez ohledu na stupeň jejich přípravy či realizace)
  projektů Statutárního města Pardubice v postavení žadatele zařazených
  do dotačního programu ITI14+ s uvedením přesného aktuálního stavu,
  uvedených v příloze č.4 usnesení.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Splnění úkolu usnesení č.Z/2374/2018 ze dne 22.2.2018 ve
  znění-citace:"Zastupitelstvo města Pardubic ukládá předložit jako
  řádný bod jednání seznam všech plánovaných, připravovaných i již
  realizovaných (bez ohledu na stupeň jejich přípravy či realizace) ITI
  projektů Statutárního města Pardubice v postavení žadatele s uvedením
  přesného aktuálního stavu jejich připravenosti, případně s uvedením
  hlavních rizik, která mohou ohrozit schválení a realizaci daného ITI
  projektu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 16:45:21                          
09. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Revitalizace objektu J. Palacha 
č.p. 363 a 372 - P-PINK
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6



Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020  za
  účelem financování části nákladů projektu s názvem „Revitalizace
  objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK, z.ú.“ ve
  výši 17 mil. Kč s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se
  sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63
  72 562, a to na žádost příjemce dotace ze dne 1. 6. 2021, jímž bude
  prodloužen termín dosažení účelu dotace, včetně souvisejících lhůt, z
  důvodu nepředpokládaného prodlení s vydáním rozhodnutí o poskytnutí
  související dotace na tentýž projekt ze strany Řídícího orgánu
  (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Znění dodatku č. 1 Smlouvy o
  poskytnutí dotace tvoří přílohu tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020 s
  ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice,
  Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, dle bodu
  I. tohoto usnesení,.
  T: 31.7. 2021
  Z:  Nadrchal Jan, náměstek primátora
______________________________________________________________________
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                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 16:50:40                          
10. Dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 
odstraňování odpadu
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        



  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 8 smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a
  odstraňování odpadu), v platném znění, mezi statutárním městem
  Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1,
  Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby
  města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé
  Předměstí, 530 12 Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 7. 2021
  mění část A. přílohy této smlouvy nově označená jako „Objem prací na
  kalendářní rok 2021“. Dodatek č. 8 je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 8 Smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a
  odstraňování odpad), v platném znění, mezi statutárním městem
  Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1,
  Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby
  města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé
  Předměstí, 530 12 Pardubice, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve
  znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora
  T: 31.7.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 16:51:50                          
11. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – 
Ekocentrum PALETA
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení



  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a
  osvěty Ekocentru PALETA, z.s., IČ: 64244873, se sídlem Štolbova 2874,
  Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, na provoz v roce 2021 ve výši 300
  000,- Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory ekologické výchovy a osvěty Ekocentru PALETA, z.s.,
  IČ: 64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 53002
  Pardubice, na provoz v roce 2021 ve výši 300 000,- Kč, která je
  přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory ekologické výchovy a osvěty Ekocentru PALETA, z.s.,
  IČ: 64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 53002
  Pardubice, na provoz v roce 2021 ve výši 300 000,- Kč, která je
  přílohou tohoto usnesení.
  T.: 31. 8. 2021
  Z.: Ing. Míča, ved. OŽP
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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           12. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace           
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            



  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  informace o plnění Strategie integrované územní investice
  Hradecko-pardubické aglomerace uvedené v důvodové zprávě a dalších
  přílohách tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                      13. Regulační plán Rosice                       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Potvrzuje
  ověření souladu regulačního plánu s výsledky projednání, s politikou
  územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
  územního plánování, s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
  předpisů a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních
  předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
  předpisů
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  formou opatření obecné povahy Regulační plán Rosice ve smyslu ust. § 6
  odst. 5 písm. d) stavebního zákona za použití ust. § 62 a § 69 odst. 2
  stavebního zákona, v souladu s ust. §§171 až 174 zákona č. 500/2004
  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 17:15:44                          
                 14. Plán udržitelné městské mobility                 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení



  Návrh usnesení č.
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Dokumentaci Analytické části Plánu udržitelné městské mobility
  statutárního města Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 17:19:02                          
15. Záštita MZe ČR 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného 
dne 10. října 2021 na dostihovém závodišti v Pardubicích
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            



  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření trojstranné dohody o udělení záštity ministra zemědělství
  131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 10.
  října 2021 na dostihovém závodišti v Pardubicích, a to v případě
  finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako
  spolupodílející se osoby na organizaci uvedené Významné akce s
  podporou státu v sektoru zemědělství. Návrh dohody je přílohou č.1
  tohoto usnesení
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít trojstrannou dohodu o udělení záštity ministra zemědělství
  pořadateli 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou
  konaného dne 10. října 2021 na dostihovém závodišti v Pardubicích, a
  to v případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako
  spolupodílející se osoby na organizaci uvedené Významné akce s
  podporou státu v sektoru zemědělství ve znění, které je přílohou č.1
  tohoto usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor
  T: 30. 09. 2021 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 17:20:15                          
                          16. Novela Statutu                          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            



  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  obecně závaznou vyhlášku č. ../2021, kterou se mění obecně závazná
  vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města, ve znění obecně
  závazných vyhlášek č. 7/2020 a  č. 2/2021. Znění obecně závazné
  vyhlášky č. ../2021 je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 17:34:20                          
20. Problematika společnosti Pardubická plavební a.s. (záměr odkupu akcií do 
majetku města)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            



  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. do majetku
  města Pardubice za těchto podmínek:
  1. 43,42 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s
  panem Martinem Vaško,
  2. 5,73 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s
  Pardubickým krajem, 
  3. 1,27 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s



  městem Přelouč,
  4. 0,19 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s
  obcí Valy,
  5. 0,13 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s
  obcí Staré Hradiště,
  6. 0,13 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s
  obcí Kunětice, 
  7. 0,16 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s
  obcí Srnojedy,
  8. 0,32 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s
  a.s. Přístav Pardubice,
  9. Kupní cena za pořízení akciových podílů od akcionářů definovaných v
  bodech 1. až 8. tohoto usnesení bude stanovena na základě znaleckých
  posudků na ocenění majetku společnosti, a na základě odborného
  stanoviska znalce ze dne 18. 6. 2021 s tím, že o konečné výši kupní
  ceny
  a o schválení smlouvy o převodu akcií s akcionáři definovanými v
  bodech 1. až 8. tohoto usnesení, bude rozhodnuto na jednání
  zastupitelstva s datem konání dne 23. 9. 2021, případně dne 21. 10.
  2021.
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr pořízení balíku akcií společnosti Pardubická plavební a.s. do
  majetku Nadace pro rozvoj města Pardubice, a to balíku 6,58 % akcií, a
  to vydražením těchto akcií. Výdajový limit pro pořízení těchto akcií
  bude projednáno správní radou nadace až se znalostí stanoviska
  zastupitelstva k ceně pořizovaných akcií ve společnosti Pardubická
  plavební a.s. s předpokládaným datem projednání
  dne 23. 9. 2021, případně dne 21. 10. 2021. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Žádá
  Představenstvo společnosti Pardubická plavební a.s., aby dražba
  nevyzvednutých akcií společnosti Pardubická plavební a.s. byla
  plánována tak, aby její konání proběhlo až po jednání zastupitelstva s
  datem konání dne 23. 9. 2021, případně dne 21. 10. 2021.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vyzývá
  představenstvo společnosti Pardubická plavební a.s. a představenstvo
  společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., aby nalezly dohodu na
  znění dodatku č. 5 nájemní smlouvy, případně na znění nové nájemní
  smlouvy umožňující provozování plavidla Arnošt z Pardubic na dalších 5
  let, a to v termínu nejpozději do 31. 08. 2021.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:33:02                          
      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 185. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Záliv MHD
  Kosmonautů" (správce 1327 - Odbor dopravy).



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:33:31                          
      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 0 (0%)



Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 023
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 205. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 483,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na
  kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - přívod NN pro
  zadní část areálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 205. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 412,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na
  kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - nová
  vrátnice" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:33:52                          
      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            



  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 032
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 214. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Štrossova - směr
  z města" (711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 214. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Štrossova - směr
  do města" (711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:34:17                          
      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            



  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 040
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 222. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "Areál TGM - externí poradce" (1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:34:40                          



      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Nehlasoval     
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 043
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 225. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 605,0 tis. v rámci položky "HC Dynamo
  Pardubice a.s. - akcionářská dohoda" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) z běžných transferů na běžné výdaje.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:35:05                          
      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 044
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 226. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "Parkovací dům Mezi Mosty - externí poradce"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:35:28                          
      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 045
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 227. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "Analytické a metodické práce" (správce 1411 -
  Odbor rozvoje a strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:35:52                          
      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        



  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 049
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 231. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Zeleňák -
  oprava štětové cesty" (správce 1327 - Odbor dopravy).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:36:15                          
      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            



  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 051
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 233. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery rozpočtu "Dostihový spolek a.s. - Zimní sportovní park -
  dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:37:06                          



      17.  VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002, 004 - 022, 024 - 031, 033 - 039, 041, 042, 046 -
  048, 050, 052 - 069, 071
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3,2 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Odkup infrastruktury" na běžné výdaje položky "Osvětlení přechodu pro
  chodce silnice I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky "Služby,
  projekty, znalecké posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 21 273,9 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - provoz příspěvek na provoz SSmP" na položku 41. "Dotace MPSV
  - příspěvek na provoz SSmP" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 232,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - provoz příspěvek na provoz SSmP" na položku 41. "Dotace MPSV
  - příspěvek na provoz SSmP" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  289,3 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Výkon sociální práce" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MPSV -
  Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné
  výši.
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 188. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 8 469,0 tis. z položky 31. "Předpokládaná
  dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" na položku 42.
  "Dotace SFDI - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 188. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 5 774,4 tis. z položky 31. "Předpokládaná
  dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" na položku 42.
  "Dotace SFDI - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky
  "Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné



  transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z běžných transferů položky
  "Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné
  transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky
  "Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné
  transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů položky
  "Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné
  transfery položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 281,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců
  Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 207,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice
  - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 126,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská



  - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 254,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní
  - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 298,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo
  nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 127,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky
  - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 259,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 161,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla
  - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 260,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E.
  Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 254,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu
  míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 127,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ
  Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 168,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ
  Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 323,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ npor.
  Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 539,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ A.
  Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné transfery položky
  "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné transfery položky
  "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.



  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ A. Krause-
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ Na Třísle -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ Brožíkova -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 420,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ J. Ressla -
  příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 75,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ Družstevní -
  příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "MŠ Brožíkova -
  příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "MŠ Kytička -
  příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 557,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 37,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 96,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 132,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 194. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 83,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" na kapitálové transfery
  položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na investice" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 195. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné
  transfery položky "DDM Alfa, Delta, KD Hronovická - volnočasové
  aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se
  o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 195. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 40,5 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné
  transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 195. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  volnočasových a vzdělávacích aktivit" z běžných výdajů na běžné
  transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se
  o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných
  transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných
  transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.



  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných
  transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Památník Zámeček
  - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. v rámci položky "Ostatní kultura"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na
  běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 198. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných výdajů položky "Koncepce
  odstraňování bariér v přístupu v kultuře" na běžné výdaje položky
  "Strategie cestovního ruchu Pardubicka" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 753,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 169,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 222,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 214,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 179,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 167,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 168,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 185,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 175,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 210,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 82,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 144,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 79,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 261,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XIX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 95,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 29,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice) - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  XXIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 158,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  XXIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ -
  Ohrazenice - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ
  - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXV. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ -
  Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky
  "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ -
  Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ
  a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ -
  Jesničánky (Raisova) - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky
  "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 460,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXIX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 972,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 332,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 574,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 751,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 917,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXXV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 865,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXXVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 656,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Dubina, E. Košťála- příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXXVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 561,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 718,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXXIX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 586,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a



  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XL. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 392,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XLI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 43,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XLII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 361,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XLIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 190,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ - A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 018
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 134,5,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery položky "Ratolest - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 019
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3,7 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 020
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 202. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč



  750,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Revoluce" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK -
  Divadlo 29 - dotace MK - Revoluce" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 203. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 850,0 tis. položka 41. "Dotace Pk - Komorní filharmonie" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk -
  KF - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 202. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 650,0 tis. položka 41. "Dotace Pk - Východočeské divadlo Pardubice"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Dotace Pk - VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 022
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 204. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Revitalizace Letního stadionu - PD a ostatní náklady" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Revitalizace
  Letního stadionu - časosběrná kamera" (správce 214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 024
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné výdaje položky
  "MŠ Grusova - oprava potravinového výtahu" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 025
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 207. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ
  E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ - vlastní zdroje" na
  kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení -
  PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 026
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 208. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 370,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ
  E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ - vlastní zdroje" na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - oprava tříd, uvedení do
  původního stavu po Montessori" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 114,4 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady"
  (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 172,7 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce a modernizace Památníků Zámeček - ostatní náklady"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky
  "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady"
  (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 175,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce a modernizace Památníků Zámeček - ostatní náklady" na
  běžné výdaje položky "Památník Zámeček - údržba venkovních ploch a
  zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 028
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 210. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří -
  V. NP" (711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 029
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 211. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "ZŠ Svítání Komenského - oprava zpevněných ploch" (711
  - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 030
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 212. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "BD Na Záboří 223 - sanace obvodového plášě a výměna
  výplní otvorů - aktualizace PD" (711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 031
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 213. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 150,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená - odstranění radonu" (711 -
  Odbor majetku a investic).



  Návrh usnesení č. 033
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 215. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat -
  výkupy pozemků" (711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 034
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 216. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "Výkupy pozemků - CS I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina (SV
  obchvat)" (711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 035
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 217. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 483,6 tis. položka 411. "Dotace MF - kompenzační bonus" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 036
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 253,7 tis. položka 42. "Dotace SFDI - kamerový systém" (správce 214
  - Městská policie) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 037
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 219. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  89,1 tis. položka 2324 "ZŠ npor. Eliáše - kompenzace krizových
  opatření" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "ZŠ npor. Eliáše - kompenzace krizových opatření" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 219. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  155,1 tis. položka 2324 "MŠ Brožíkova - kompenzace krizových opatření"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "MŠ
  Brožíkova - kompenzace krizových opatření" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 038
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 220. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  21,4 tis. položka 41, "MŠ Závodu míru - potravinová pomoc" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transery položky "MŠ Závodu míru



  - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
  ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 039
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 221. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "ZUŠ Lonkova - nová budova - PD" (1411 - Odbor rozvoje
  a strategie).
  Návrh usnesení č. 041
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 223. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" na kapitálové
  výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (1411
  - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 042
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 224. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 8 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Inteligentní dopravní systém - radiová síť" (1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém
  - radiová síť" (214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 046
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 228. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 745,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Zvýšení základního kapitálu akciových společností" na kapitálové
  výdaje položky "Pardubická plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411
  - Odbor rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022
  ve výši Kč 1 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Pardubická
  plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2023
  ve výši Kč 1 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Pardubická
  plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2024
  ve výši Kč 1 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Pardubická
  plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2025
  ve výši Kč 1 825,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Pardubická
  plavební a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  Návrh usnesení č. 047
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 229. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Zvýšení základního kapitálu akciových společností" na kapitálové
  výdaje položky "DPmP a.s. - příplatek mimo základní kapitál" (správce
  1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 048
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 230. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 330,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Rozvoj vybraných ploch zeleně" (správce 811 - Odbor hlavního
  architekta).
  Návrh usnesení č. 050
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 232. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 188,1 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Výkon státní správy - odstranění stromů na pozemních
  komunikacích" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 232. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "Výkon státní správy - odstranění nelegálně
  umístěných billboardů" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 232. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 561,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Výkon státní správy - ostatní" (správce 1327 - Odbor
  dopravy).
  Návrh usnesení č. 052
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 234. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 112,7 tis. položka 41. "Dotace MMR - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
  598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 234. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  32 607,8 tis. položka 42. "Dotace MMR - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ"



  (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 234. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  395,4 tis. položka 42. "Dotace MMR - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
  598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 053
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 235. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 680,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Náklady soudních řízení - Kra Kra" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  Návrh usnesení č. 054
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 236. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu (Covid_19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  Návrh usnesení č. 055
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 237. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové transfery položky "HZS Pardubického kraje - cisternová
  stříkačka" (správce 414 - Kancelář primátora). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022
  ve výši Kč 1 000,0 tis. na kapitálové transfery položky "HZS
  Pardubického kraje - cisternová stříkačka" (správce 414 - Kancelář
  primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2023
  ve výši Kč 6 000,0 tis. na kapitálové transfery položky "HZS
  Pardubického kraje - cisternová stříkačka" (správce 414 - Kancelář
  primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 056
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 238. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 14 430,7 tis. v rámci položky "KÚ
  Pardubického kraje - podíl z kupní ceny areálu Tesla" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) z běžných transferů na běžné výdaje.



  Návrh usnesení č. 057
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 239. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ
  Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro"  na běžné výdaje položky
  "Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení" (správce
  711 - Odbor majetku a investic). 
  Návrh usnesení č. 058
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 240. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Tyršovy
  sady (opravy, údržba)" na běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního
  jezera - ostatní náklady"  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
  stejné výši.
  Návrh usnesení č. 059
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 241. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na kapitálové výdaje
  položky "Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova - ostatní náklady"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Náhrdelník na Chrudimce -
  ostatní náklady" na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v
  chodníku ulice Jahnova - ostatní náklady"  (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 060
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 242. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. v rámci položky "ZŠ E. Košťála
  (Montessori) úprava prostoru pro potřeby ZŠ" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 061
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 243. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. v rámci položky "Zádržné" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 243. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7,2 tis. v rámci položky "Zádržné" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
  Návrh usnesení č. 062
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 244. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ



  Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky
  "ZŠ Štefánikova - rekonstrukce venkovního hřiště - nádvoří" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 063
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 245. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 555,7 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na
  rok 2021 na běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání
  II. - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 245. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  3,0 tis. z běžných výdajů položky "Místní akční plán rozvoje
  vzdělávání II. - dotace" na běžné výdaje položky "Místní akční plán
  rozvoje vzdělávání II. - vratka dotace" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  Návrh usnesení č. 064
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 246. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  15 570,0 tis. položka 41. "Dotace MK - VČD" a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK - VČD" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 065
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 247. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  51,9 tis. položka 41. "Dotace MK - DDM Beta" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK - DDM Beta"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 247. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  66,8 tis. položka 41. "Dotace MK - DDM Alfa" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK - DDM Alfa"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 066
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 300,0 tis. v rozpočtu
  města Pardubic na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Hasičská
  zbrojnice Rosice nad Labem" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 067
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 6 151,5 tis. z položky 12. "Transfer z MO VI
  - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" na položku 4. (Převody mezi
  MmP a MO) "Převod z MO VI - Lávka přes Labe vedle rosického mostu". 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO
  III - RPS Dubina, etapa U - lokalita 6B" na položku 4. Převody mezi
  MmP a MO: "Převod z MO III - RPS Dubina, etapa U - lokalita 6B".
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 32 000,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO
  VII - Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe" na položku 4.
  Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO VII - Lávka pro pěší a cyklisty
  přes slepé rameno Labe". 
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO V -
  rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky" na položku 4. Převody mezi
  MmP a MO: "Převod z MO V - rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky". 
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 1,7 tis. z položky 12. "Transfer z MO III -
  DDM Beta - příspěvek na provoz" na položku 4. Převody mezi MmP a MO:
  "Převod z MO III - DDM Beta - příspěvek na provoz". 
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 5 085,2 tis. z položky 12. "Transfer z MO II
  - RPS Polabiny - stavební úpravy ul. K. Šípka" na položku 4. Převody
  mezi MmP a MO: "Převod z MO II - RPS Polabiny - stavební úpravy ul. K.
  Šípka". 
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 105,4 tis. položka 12. "Transfer na MO II - RPS Gagarinova XV.
  etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka Převody mezi
  MmP a MO: "Převod na MO II - RPS Gagarinova XV. etapa". 
  Návrh usnesení č. 068
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 518,6 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO I -
  Střed - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 536,7 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO II -
  Polabiny - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun přesun finančních prostředků ve
  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 647,0 tis. z kapitálových výdajů
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO
  III - Studánka - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 519,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO IV -
  Pardubičky - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 322,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO V -
  Dukla - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 752,8 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO VI -
  Svítkov - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 702,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO VII -
  Rosice - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 83,9 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO VIII -
  Hostovice - Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 069
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 250. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 42 927,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO
  dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO" na položku 4. "Transfer z
  MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na KO" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  Návrh usnesení č. 071
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 252. Zvýšení předpokládaného zůstatku
  "Sociálního fondu MP" ve výši 600 000.- Kč dle skutečnosti k
  31.12.2020 o 520 698,80 Kč a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu



  běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská
  policie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 252. Aktualizace rozpočtu Sociálního fondu
  Městské policie dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
  usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:38:35                          
   18. Revokace dotací a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2092/2021 ze dne 25.
  3. 2021, konkrétně řádek č. 4, přílohy č. 1, bodu I. citovaného
  usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 70.000 Kč z Programu
  podpory cestovního ruchu žadateli Yashica Events s.r.o., IČ 4754425,
  se sídlem Žďárského 186,  674 01 Kožichovice,  na podporu projektu
  „Létofest Pardubice 2021“,  a to z důvodu předložení písemného sdělení
  žadatele o nerealizaci projektu z důvodu opatření přijatých k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2092/2021 ze dne 25.
  3. 2021, jímž bylo v bodu II. schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy
  o poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu s žadatelem
  Yashica Events s.r.o., IČ 4754425, se sídlem Žďárského 186, 674 01
  Kožichovice, na podporu projektu „Létofest Pardubice 2021“ a dále
  kterým bylo v bodu III. citovaného usnesení uloženo uzavřít smlouvu o
  poskytnutí dotace (příloha č. 5 usnesení č. Z/2092/2021).
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2091/2021 ze dne
  25.3.2021, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory
  kultury příjemci dotace POST BELLUM, z.ú, se sídlem: Španělská
  1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 26548526, na realizaci
  projektu "Institut Paměti národa", ve kterém se na žádost příjemce
  dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu
  při zachování původně schválené výše dotace v částce 206.500,- Kč s
  ohledem na skutečnost, že jedna položka v rozpočtu měla být čerpána na
  náklad investičního charakteru. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  kultury ve výši 206.500, - Kč se subjektem POST BELLUM, z.ú, se
  sídlem: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 26548526, na
  realizaci projektu "Institut Paměti národa", která je přílohou tohoto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory



  kultury dle bodu II. tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch
  T: 31. 8. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:39:30                          
   19. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  rozpočtové opatření č.    . Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr.
  Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích
  aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  rozpočtové opatření č.    . Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva Rady města
  Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky
  "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Jana Pernera, IČ 48159034,
  Studentská 95, Pardubice, na podporu vzdělávání a aplikace dosažených
  poznatků, na finanční ocenění bakalářských a diplomových prací
  studentů a jejich pedagogů, ve výši Kč 30,0 tis., z rezervy Rady města
  Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:41:02                          
      21. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2020      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2020 bez
  výhrad.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2020, který je
  přílohou tohoto usnesení. Součástí předloženého závěrečného účtu je
  Zpráva o přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic včetně
  městských obvodů za rok 2020.
  22
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:41:55                          



               22. Schválení účetní závěrky za rok 2020               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  účetní závěrku statutárního města Pardubic včetně městských obvodů za



  rok 2020 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020. Schválením účetní
  závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky
  ve výši vykázaného zisku 148 266 893,66 Kč včetně jeho rozdělení, tj.
  převedení do výsledku hospodaření předcházejících účetních období.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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  23. Smlouva o spolupráci se společností CZ Stavební holding, a.s.   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Nehlasoval     
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice a
  společností CZ Stavební holding, a.s., IČ: 25917773, se sídlem Praha,
  Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 196 00. Návrh smlouvy o spolupráci je
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o spolupráci dle bodu I. tohoto usnesení ve znění,
  které je přílohou tohoto usnesení.
  T: 15. 7. 2021
  Z: Martin Charvát
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:46:22                          
         24. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nehlasoval     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            



  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  63.000,- Kč spolku CK Pardubice, spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na
  Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu „Pardubické
  kritérium“. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 63.000,- Kč spolku CK Pardubice,
  spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice, na
  realizaci projektu „Pardubické kritérium“ dle přílohy č. 1 tohoto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se
  společností CK Pardubice, spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku
  1678, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu „Pardubické kritérium“
  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.11.2021
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve
  výši 200.000,- Kč spolku Lezecký Tým, z.s., IČO: 01284878, sídlo:
  Jiráskova 29, 530 02 Pardubice, na pořízení boulderingové stěny.
  Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 200.000,- Kč spolku Lezecký
  Tým, z.s., IČO: 01284878, sídlo: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice, na
  pořízení boulderingové stěny, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční
  dotace se spolkem Lezecký Tým, z.s., IČO: 01284878, sídlo: Jiráskova
  29, 530 02 Pardubice, na pořízení boulderingové stěny, dle přílohy č.
  1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.11.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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25. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nehlasoval     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích
  aktivit subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto
  usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory
  volnočasových a vzdělávacích aktivit ve znění přílohy č. 2 a 3 tohoto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory
  volnočasových a vzdělávacích aktivit se subjekty uvedenými v tomto
  usnesení v bodu I. ve znění přílohy č. 2 a 3.
  Z: Ivana Liedermanová, Jakub Rychtecký
  T: 30. 9. 2021
______________________________________________________________________
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26. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů 
vzešlých z usnesení ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            



  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 1 - 29.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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27. Stanovení výše odměn pro členy komisí zřízených dle zákona o místním 
referendu
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Nehlasoval     
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001 - doporuč.
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Stanoví
  v souladu s ust. § 27 odst. 4 písm. b) zák. č. 22/2004 Sb., o místním
  referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  pro účely konání místního referenda, které se uskuteční na území



  statutárního města Pardubice ve dnech 8. – 9.10.2021, výši zvláštní
  odměny za výkon funkce
  předsedy městské komise - ve výši 200,-- Kč
  člena městské komise - ve výši 100,-- Kč
  místopředsedy a zapisovatele městské komise - ve výši 200,-- Kč
  předsedy místní komise - ve výši 200,-- Kč
  člena místní komise - ve výši 100,-- Kč
  místopředsedy a zapisovatele místní komise - ve výši 200,-- Kč
  předsedy okrskové komise - ve výši 200,-- Kč
  člena okrskové komise - ve výši 100,-- Kč
  místopředsedy a zapisovatele okrskové komise - ve výši 200,-- Kč
______________________________________________________________________
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27. Stanovení výše odměn pro členy komisí zřízených dle zákona o místním 
referendu
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        



  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004 - doporuč.
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  zveřejnit výši odměn na úředních deskách všech úřadů městských obvodů
  Pardubic a Magistrátu města Pardubic, a to po dobu do druhého dne
  hlasování.
  T: 13.9.2021
  Z: Turek Jiří, vedoucí Kanceláře tajemníka
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 19:52:21                          
                   28. Vyhodnocení SPRM za rok 2020                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nehlasoval     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            



  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu metodiky výpočtu u indikátorů č. 11, 12 a 33 a schvaluje zrušení
  indikátoru č. 32 dle přílohy č. 4, 5 a 6 které jsou nedílnou součástí
  tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO                      
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                   28. Vyhodnocení SPRM za rok 2020                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 003
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2020 dle přílohy č. 1, která je
  nedílnou součástí tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  plnění Akčního plánu za rok 2020 dle přílohy č. 2, která je nedílnou
  součástí tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2020 dle přílohy č. 3, která je
  nedílnou součástí tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
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                    29. Darovací smlouva s HZS Pk                     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení



  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice jako
  dárcem a Hasičským záchranným soborem Pardubického kraje, IČO:
  70885869, se sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice, jako obdarovaným o
  poskytnutí finančního daru ve výši 10,000.000,- Kč za účelem pořízení
  cisternové automobilové stříkačky na požární stanici v Pardubicích.
  Znění smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít darovací smlouvu mezi statutárním městem Pardubice jako dárcem
  a Hasičským záchranným soborem Pardubického kraje, IČO: 70885869, se
  sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice, jako obdarovaným dle bodu I.
  tohoto usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  T: 15.8.2021
  Z:  Ing. Martin Charvát, primátor
  Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
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xx. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            



  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00134/19
  ze dne 06.12.2019, který je přílohou tohoto usnesení
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00134/19
  ze dne 06.12.2019.
  Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
  T: 15.08.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
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         xx. Odkup akcií a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice         
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odmítnutí žádosti Pavla Kuthana o vykoupení jeho podílu do majetku
  města Pardubice ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
  IČ 60108631, ze dne 18. 5. 2021, která je přílohou důvodové zprávy č.
  1.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odmítnout žádost uvedenou v bodu I.
  Z: Jan Mazuch
  T: 30. 6. 2021 
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odmítnutí všech žádostí o odkoupení akcií emitovaných ve společnosti
  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631 do majetku města
  Pardubice v případě, že nabídková cena je vyšší, než cena odkoupení



  schválená valnou hromadou dne 22. 6. 2020 (cena činí 750,- Kč za jednu
  akcii). Rozhodnutí valné hromady je přílohou důvodové zprávy č. 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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      xx. Akcionářské záležitosti ve spol. Dostihový spolek a.s.      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů



Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  zástupci města delegovanému na řádnou valnou hromadu společnosti
  Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110 s datem konání dne 14. 7. 2021
  hlasovat u bodu č. 4. programu valné hromady proti navrženému usnesení
  na zrušení společnosti likvidací, který navrhuje k hlasování
  společnost Čiperný Grunt s.r.o. Pozvánka na valnou hromadu včetně
  programu, a vč. návrhu akcionáře Čiperný Grunt s.r.o.  je přílohou
  důvodové zprávy č. 1.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO                      
                          24.6.2021 20:01:58                          
                 xx. Žádost o dotaci - letní stadion                  
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Omluven        
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            



  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 1
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr ucházet se o dotaci do výše 50% způsobilých nákladů z programu
  Národní sportovní agentury, výzva 6/2021 Nadregionální sportovní
  infrastruktura v rámci dotačního investičního programu č. 162 54
  Nadregionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 na projekt
  Revitalizace letního stadionu. Celkové realizační náklady na
  vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby jsou dle smlouvy
  o dílo č. OVZ-VZZR-2020-020 s firmou PORR a.s. zesmluvněny ve výši
  379,475 mil. Kč vč. DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  primátorovi města podepsat žádost o dotaci z programu Národní
  sportovní agentury, výzva 6/2021 Nadregionální sportovní
  infrastruktura v rámci dotačního investičního programu č. 162 54
  Nadregionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 na projekt
  Revitalizace letního stadionu.
  Z: Martin Charvát, primátor
  T: 30.8.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Příloha usnesení č.1 – přehled významných investičních akcí do roku 2023

Vlastní 
zdroje ‐ 
návrh 

rozpočtu

Vlastní 
zdroje ve 
změnách v 
průběhu 
roku

Dotace Cizí zdroje
Vlastní 
zdroje

Dotace Cizí zdroje
Vlastní 
zdroje

Dotace
Cizí 

zdroje

1 Ško "ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro ZŠ Montessori"  40 000 20 000 20 000 ANO

2 D "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" 249 400 32 400 217 000 ANO

3 D "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN ‐ realizace"  56 000 56 000 ANO

4 Ško "Centrální polytechnické dílny + GAMPA ‐ stavební část" ‐ POŽADAVEK NA VYČLENOVACÍ 
USNESENÍ PRO ROZPOČET MĚSTA V ROCE 2022

313 700 100 000 74 000 40 000 3 000 96 700 ANO

5 Ško "Centrální polytechnické dílny ‐ pomůcky"  ‐ POŽADAVEK NA VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ PRO 
ROZPOČET MĚSTA V ROCE 2022 ‐ ITI 2

85 000 2 000 18 000 10 000 55 000 ANO

6 D "Terminál JIH ‐ zvýšení základního kapitálu DpmP"  ‐ VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ PRO 
ROZPOČET MĚSTA V ROCE 2022 

28 000 28 000 ANO

7 D "Terminál JIH ‐ zkapacitnění ul. K Vápence" ‐ ITI 2 44 500 3 500 2 000 14 000 25 000 ANO

8 D "Terminál B" ‐ POŽADAVEK NA VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ PRO ROZPOČET MĚSTA V ROCE 2022, 
2023

124 000 13 000 100 000 11 000 ANO

9 Spo "Revitalizace letního stadionu" ‐POŽADAVEK NA VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ PRO ROZPOČET 
MĚSTA 2022, 2023

378 000 96 000 147 000 135 000 ANO

10 Kult "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček" 29 000 13 160 15 840 ANO
11 D "Inteligentní dopravní systém ‐ parkovací systém, radiová síť města" 43 862 14 200 29 662 ANO

12 D "Terminál Univerzita" 26 400 5 400 21 000 ANO

13 Regenerace sídliště Dubina, Pardubice Etapa U ‐ lokalita 6B  15 000
14 Městský útulek pro opuštěná zvířata  60 000
15 Ško Rekonstrukce kuchyní ZŠ a MŠ 150 000
16 Ško Rekonstrukce školních sportovišť 30 000
17 Soc Domov pro seniory 287 000
18 Spo Areál DUKLA SPORTOVNÍ I. + II. etapa 516 000 6 000
19 Spo Areál Dostihového závodiště ‐ rekonstrukce kolbiště 10 000
20 D Rekonstrukce Wernerova nábřeží ‐ ulice Kostelní 23 000
21 Kult Rekonstrukce Zelené brány 20 000
22 Spo Rekonstrukce koupaliště Cihelna 80 000
23 D CS propojení mostů Khonova a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská 15 000
24 ŽP Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici 20 000
25 D Anenský podjezd ‐ dopravní řešení
26 Veř Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku
27 D Revitalizace veřejného prostranství ul. Kunětická 23 000
28 IT Rozvoj metropolitní sítě
29 Soc Zvýšení kapacit sociálních bytů + azylový dům ‐  ITI 2
30 Soc Komunitní bydlení pro osoby se specifickými potřebami ‐  ITI 2
31 D CS Pardubická Labská ‐ ITI 2 20 000
32 Ško Zvýšení kapacity MŠ  ‐ ITI 2
34 D Přestupní terminál Rosice ‐  ITI 2 50 000
35 D Most kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách ‐  ITI 2 200 000
36 D Propojení ul. Kyjevská a ul. Kpt. Jaroše a ulice Hlaváčova ‐  ITI 2 (kraj/město) 250 000
37 Soc BD Husova 1116‐1119 ‐ revitalizace objektů ‐  ITI 2 150 000
38 Veř Nábřeží Labe za MFA, okolí Tyršových sadů  ‐ ITI 2
39 Ško Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Prodloužená ‐  ITI 2  (nutná revize + výdajová 

optimalizace projektu) 
40 Ško Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Štefánikova ‐  ITI 2  (nutná revize + výdajová 

optimalizace projektu)
41 Ško Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Waldorfská ‐  ITI 2  (nutná revize  + výdajová 

optimalizace projektu)
42 Veř Palackého třída (výkladní skříň města)  ‐ ITI 2 220 000
43 D Parkovací dům u MFA a letního stadionu ‐  akce RFP 120 000
44 Spo Investice do MFA ‐  akce RFP 300 000
45 D Terminál JIH  ‐ akce DPMP 290 000

2 849 000

4 266 862 335 260 0 336 502 60 000 206 400 235 700 11 000 159 000 80 000 0

Vlastní 
zdroje

Vlastní 
zdroje ‐ 
změny 
rozpočtu Dotace Cizí zdroje

Vlastní 
zdroje Dotace Cizí zdroje

Vlastní 
zdroje Dotace

Cizí 
zdroje

rok 2021 0 336 502 60 000
rok 2021 ‐ krytí rozpočtových akcí z úvěrového rámce  536 065
rok 2022 100 000 235 700 11 000
rok 2023 250 000 80 000 0

Poz. Vlastní zdroje ‐ jedná se o predikci vycházející ze Střednědobého výhledu rozpočtu od Ing. Tesaře (tabulka na konci)

Možné zdroje rozpočtu města

2021

Významné investiční akce do roku 2023 a zásobník projektů do roku 2027
Odhadované investiční náklady vyšší než 10 mil. Kč 

Čís. Obl. Název investiční akce

Odhadované 
celkové 
realizační 

náklady ‐ bez 
PD

(údaje jsou v tis. Kč )

2021 2022 2023

Celkem v letech 731 762 453 100 239 000

* Zásobník projektů města pro roky 2024 ‐ 2027 ‐> nejedná se o rozpočtované ceny, jedná se o odborný odhad, který bude v průběhu času upřesňován.                              Zakázky 
bez ceny se budou teprve revidovat na odhad ceny.

Schválení 
záměru v 
ZmP

Významné investiční akce zařazené do rozpočtu města pro rok 2021

Zásobník projektů města do roku 2027  *

Zásobník celkem

Součet ve sloupcích

2022 2023

Celkem v letech 872 567 346 700 330 000
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2017 ‐ refinancování úvěru v ČSOB, a.s. na PAP 295 385
2019 ‐ "Aquacentrum ‐ přístavba 25m bazénu" 30 000
2020 ‐ "Přístavba ZŠ Svítkov" 60 000
2020 ‐ "Výstavba MŠ Svítkov" 35 000
2020 ‐ "ZŠ Prodloužená ‐ rekonstrukce kuchyně a gastro" 30 000
2020 ‐ "ZŠ Družstevní ‐ rekonstrukce multifunkčního hřiště" 13 550
Celkem  463 935

Úverový limit celkem 1 000 000
Čerpání úvěru v letech 2017 ‐2021 463 935
Celkem  536 065

Vlastní 
zdroje

Vlastní 
zdroje ‐ 
změny 
rozpočtu

Dotace Cizí zdroje
Vlastní 
zdroje

Dotace Cizí zdroje
Vlastní 
zdroje

Dotace
Cizí 

zdroje

Možné plánované zdroje města na nové projekty 0 0 336 502 536 065 100 000 235 700 11 000 250 000 80 000 0

Požadované finanční náklady na projekty 335 260 0 336 502 60 000 206 400 235 700 11 000 159 000 80 000 0

ROZDÍL ‐335 260  0 0 476 065 ‐106 400  0 0 91 000 0 0

Deficit/přebytek zdrojů v rozpočtu města  140 805 ‐106 400  91 000

Čerpání úvěru (výše úvěru 1 000 000)

Čerpání úvěru ‐ návrh rozpočtu na rok 2021

Bilance zdrojů a požadavků v letech

2021 2022 2023







Poř.č. SW PP Název Žadatel Popis projektu Stav přípravy Oblast  Zahájení realizace Ukončení realizace Předpokládané náklady celkem OP SC Aktivita Typ SP Název SP 2 Aktivita ‐ bližší popis financovatelnost z ITI

1a PP‐19‐031 Terminál JIH ‐ parkovací dům Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

Terminál JIH ‐ parkovací dům s kapacitou 450 míst, komerční prostory v přízemí, odbavovací 
prostor, čekárna

uzavřena SOD na veškeré PD, nyní se zpracovává DUR 
a je prováděna inženýrská činnost pro podání žádosti o 
vydání DUR, nutno zajistit finanční prostředky na 
výkupy pozemků.

Doprava

od 2022 2024 304 200 000  IROP 2.1 

Multimodální osobní doprava ve 
městech a obcích

2

Zlatá osa Pardubic
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy výstavbou 
terminálů a parkovacích systémů

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

ANO

1b PP‐19‐054 Terminál JIH ‐ veřejný prostor Statutární město 
Pardubice

Terminál JIH ‐ komunikace, dopravní napojení, nástupní a výstupní hrana MHD, odstavné stání 
MHD, dobíjení elektro, komunikace pro pěší, napojení na lávku SŽDC, mobiliář, informační systém 
ČD a MHD a BUS, parkování kol.

uzavřena SOD na veškeré PD, nyní se zpracovává DUR 
a je prováděna inženýrská činnost pro podání žádosti o 
vydání DUR, nutno zajistit finanční prostředky na 
výkupy pozemků. Byl vypracován návrh stavby, 
příprava na zpracování dalších stupňů PD

Doprava

od 2022 2024 49 315 800  IROP 2.1 

Multimodální osobní doprava ve 
městech a obcích

2

Zlatá osa Pardubic
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy výstavbou 
terminálů a parkovacích systémů

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

ANO

2 Modernizace vozového parku bezemisní dopravy 
(trolejbusy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

Modernizace vozového aprku Studie Doprava
01.06.2022 31.10.2023 170 000 000 IROP 2.1

Nízkoemisní a bezemisní vozidla 
pro veřejnou dopravu

2
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy v jádrových 
městech

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

ANO

3 Obnova vozového parku velkokapacitních vozidel 
bezemisní dopravy

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

Obnova vozového parku Studie Doprava
01.09.2023 30.10.2025 150 000 000 IROP 2.1

Nízkoemisní a bezemisní vozidla 
pro veřejnou dopravu

2
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy v jádrových 
městech

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

ANO

4 Výstavba inteligentních (smart) zastávek na významných 
přestupních bodech systému MHD v Pardubicích

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

Jedná se o výstavbu inteligentních zastávkových přístřešků na významných přestupních uzlech. 
Jsou to přístřešky, které jsou vybaveny technologií na sdílení informací o jízdních řádech vozidel 
MHD, včetně informací o případném zpoždění, interaktivní mapu sítě MHD s možností 
vyhledávání spojení. Součástí je WiFi připojení pro cestující, meteo informace, včetně informací o 
případném znečištění ovzduší.

Vize Doprava

01.05.2021 31.10.2022 10 000 000 IROP 2.1

Telematika pro veřejnou dopravu

2

Zvýšení atraktivity veřejné dopravy v jádrových 
městech
Zlatá osa Pardubic

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

ANO

5 Modernizace servisního zázemí DPMP a.s. Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

Jedná se o projekt na zásadní modernizaci servisního zázemí pro údržbu a opravy drážních vozidel
zajišťující veřejné služby v přepravě cestujíích. Servisní zázemí DPMP a.s. je v objektech, které jsou
z 50. let a 80. let minulého století. Jde o rekonstrukci objektů, ale též o významnou modernizaci 
servisní techniky a technologií v objektech.

Vize Doprava

01.04.2025 30.10.2027 100 000 000 OPD 3.1

Výstavba a modernizace 
infrastruktury
systémů městské a příměstské 
dopravy na drážním principu 
(trolejbusy)

1

??

6 PP‐20‐004 ITS ‐ centrála Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

Nový dopravní dispečink v areálu DPMP a.s. sloužící nejen pro DPMP a.s., ale i řízení křižovatek v 
krizových situacích, pro krizové řízení města, a také pro dohled inteligentního prakovacícho 
systému v Pardubicích. Zároveň bude sloužit jako pracoviště pro online sdílení dopravních 
informací pro občany města na dopravní portál.

vydané stavební povolení Doprava

01.04.2021 30.10.2021 15 000 000 OPD 1.2

ITS ve městech

2

Dopravní telematika ??

7 Technologické centrum pro nakládání s odpady ‐ Waste 
Technology Hub / CEKVO /

SmP a.s. / SmP‐Odpady 
a.s. 

Centrum pro komplexní využití odpadu. Cílem projektu je vytvoření centra pro třídění, překládání, 
zpracování, recyklaci a následné využití odpadu tak aby se minimalizovalo množství odpadu 
určeného ke skládkování nebo likvidaci. Přínosem pro město a jeho obyvatele by měly být co 
nejnižší náklady na odpadové hospodářství a výrazné snížení ekologické zátěže.

příprava nákupu pozemku pro areál Životní prostředí 

2024 2027 450 000 000 OPŽP 1.5

Materiálové a energetické využití 
odpadů (výstavba a modernizace 
sběrných dvorů) 2

CEKVO
Třídění odpadů

SC 1.5: Podpora přechodu k oběhovému 
hospodářství

ANO

8 PP‐20‐001 Terminál Rosice Statutární město 
Pardubice

Přestupní terminál železniční stance/MHD,režim K+R, Nástupní a výstupní hrany se zastřešením, 
informační systém ČD + MHD, mobiliář, vazba na cyklodopravu, odstavná stání kol, komunikace 
pro pěší, zázemí pro řidiče MHD.

Příprava zadání na návrh stavby, předpokladem je 
zpracování návrhu stavby v roce 2021

Doprava
od 2023 2026 53 000 000 IROP 2.1

Multimodální osobní doprava ve 
městech a obcích 2

Zvýšení atraktivity veřejné dopravy výstavbou 
terminálů a parkovacích systémů

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

ANO

9 PP‐20‐005 Most M104 ‐ kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách Statutární město 
Pardubice

Identifikován jako místo s potenciální bodovou závadou. Částka pracovní odhad.  OD ‐ připravit 
zadání

Příprava zadávacích podmínek na návrh stavby řešení 
mostu.

Doprava
od 2025 2026 204 000 000 IROP 2.1

Multimodální osobní doprava ve 
městech a obcích 2

Zvýšení atraktivity veřejné dopravy výstavbou 
terminálů a parkovacích systémů

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

ANO

10 PP‐20‐026 Cyklostezka Pardubická Labská Statutární město 
Pardubice

Město Pardubice je součástí svazku obcí, který řeší tuto kontinuální stezku. Na území města se 
nachází pouze část stezky. Její příprava a realizace probíhá směrem od Týnce nad Labem k 
Pardubicím. Na správním území města Pardubice se jedná o úsek na katastrálních částech 
Opočínek a Lány na důlku v celkové délce přibližně 3,37 + 2,65 Km celkem tedy bezmála 6 Km 
dálkové cyklistické trasy č.2 Labská stezka

Doprava

2022 2023 20 000 000 IROP 2.1

Infrastruktura pro cyklistickou 
dopravu

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility

ANO

11 PP‐20‐013 Nábřeží Labe za arénou, okolí Tyršových sadů Statutární město 
Pardubice

Tato lokalita řešena v dokumentaci Letního stadionu, ale investičně zatím zřejmě nebude 
realizována. Možný prostor pro přeřešení v souvisloti s možným využitím potenciálu rekreačního 
využití břehu Labe v návaznosti na Tyršovy sady 

DSP, nicméně řešení nábřeží v rámci DPS není uplně 
nejlepším řešení, v rámci samostné realizace je nutná 
revize PD na veřejné prostranství s vazbou na park 
Tyršovy sady

Veřejná prostranství/ŽP

od 2025 2025 80 000 000 IROP 2.2

Revitalizace veřejných 
prostranství

2

Revitalizace veřejných prostranství v 
aglomeraci
Oživení nábřeží řek v Pardubicích

SC 2.2: Posílení ochrany přírody, biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském 
prostředí a snížení znečištění ‐ reviralizace 
veřejných prostranství: staveb krajinářské 
architektury s budováním zelené infrastruktury 
měst a obcí

ANO

12 PP‐20‐011 Palackého třída ‐ výkladní skříň města Statutární město 
Pardubice

Důraz na kvalitní veřejný prostor s výraznějšími provazbami na dotačně podporované prvky 
voda/zeleň + doplňující infrastruktura. Projekt by měl řešit komplexní přestavbu uličního profilu ‐ 
nové vední jízdních pruhů pro motorovou dopravu, nové trasy pro cyklodopravu (obousměrné), 
nové povrchy a členění povchů pro pěší, akcentace míst křížení s kolmými ulicemi na Palackého 
třídu, nová výsadba vzrostlé zeleně ‐ koncept oboustranného stromořadí v celé délce ulice, 
přeložky technické infrastruktury pro vytvoření podmínek stromořadí, prvky modrozelené 
infrastruktury, městský mobiliář včetně veřejného osvětlení, přeložení pozic zastávek MHD. 
Součástí by mělo být doplnění o umění ve veřejném prostoru.

V roce 2017 schválen projektový tým pro pořízení 
koncepční studie "Palackého >víc než spojka". Na 
tomto podkladě zpracován návrh stavby. V současné 
době se připravuje zadání pro navazující stavební 
dokumentaci. Schváleno vyhlášení architektonické 
soutěže. 

Veřejná prostranství/ŽP

od 2025 do 2027 222 500 000 IROP 2.2

Revitalizace veřejných 
prostranství

2

Zlatá osa Pardubic
Revitalizace veřejných prostranství v 
aglomeraci

SC 2.2: Posílení ochrany přírody, biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském 
prostředí a snížení znečištění ‐ reviralizace 
veřejných prostranství: staveb krajinářské 
architektury s budováním zelené infrastruktury 
měst a obcí

ANO

13 PP‐20‐023 Centrální polytechnické dílny II ‐ dovybavení IT  Statutární město 
Pardubice

Výstupem projektu CPD II–  bude vybavení nových učeben o pomůcky sloužící ke vzdělávání 
(audiovizualni technika, speciální výukový nábytek), které budou plnit vzdělávací funkci – v 
technických a přírodovědných oborech podle rámcových vzdělávacích plánů a školních 
vzdělávacích plánů škol a školských zařízení i podle zájmových aktivit široké veřejnosti. Projekt by 
měl plně podporovat odborné, polytechnické a inkluzivní vzdělávání, poskytovat infrastrukturu 
pro polytechnické a odborné vzdělávání i pro neformální a zájmové oblasti pro další vzdělávaní 
všech zájemců. CPD II mají nabízet nadstandardní technické vybavení, které není možno z 
finančních důvodů vlastnit na jednotlivých školách a nabízet takové studijní a experimentální 
projekty, které budou vhodně a hlavně zajímavě doplňovat osnovy a převádět je do praktických 
cvičení. Projekt počítá s vybavením  4 dílen: a) textil, grafika, b) dílna, řemesla/stavebnice, c) 
kov/elektro; d) dřevo; 4 laboratoří: a) biologie, b) chemie, c) fyziky a d) učebnou robotiky, grafiky 
a PC. Tyto vzdělávací oblasti jsou v souladu s obory Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. Dále se jedná o vybavení  univerzálního promítacího a prezentačního sálu, 
kde bude umístěno zařízení Science on a Sphere. Jedná se o unikátní technologii,projekce na 
kulovou plochu, která má průměr 1,7 m a využívá data od amerického Národního úřadu pro 
výzkum atmosféry a oceánů, NOAA. Vybavenost učeben by měla zohlednit potřeby žáků se 
zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním.

DPS na audio video techniku hotová, DPS na speciální 
nábytek hotová, DPS na pomůcky hotová, připravuje 
se podoba sálu "Svět dětí" , výukové programy jsou 
hotové

Vzdělávání a školství

od 2021 2023 85 846 130 IROP 4.1

Zájmové a neformální vzdělávání 
a celoživotní učení

2

Automatické mlýny
Zlatá osa Pardubic
Modernizace odborných učeben v aglomeraci

SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury

ANO

14 Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Prodloužená Statutární město 
Pardubice

Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Prodloužená,  a to 
prostřednictvím rekonstrukce a modernizace odborných učeben. Ty se aktuálně nacházejí v 
nevyhovujícím technickém stavu, přičemž vybavení učeben je fyzicky i morálně zastaralé. V rámci 
projektu "Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Prodloužená" je plánována 
modernizace osmi odborných učeben, čtyř kabinetů a jedné přípravny a jednoho skladu. 
Konkrétně se jedná o učebnu dílen včetně kabinetu a přípravny, učebny informatiky 1, učebny 
informatiky 2, učebny chemie včetně kabinetu a skladu, učebny fyziky včetně kabinetu a učebny 
přírodopisu včetně kabinetu, učebny matematiky 1 a učebny matematiky 2. Dále bude 
vybudováno bezbariérové WC, výtah pro bezbariérový přístup do objektu a místnost pro umístění
serveru.

PD ‐ nutné přepracování PD, stavební povolení Vzdělávání a školství

od 2023 do 2027  53 500 000 IROP 4.1

ZŠ

2

Modernizace odborných učeben v aglomeraci SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury

ANO

15 PP‐21‐001_1 MŠ Gorkého‐rekonstrukce a přístavba Statutární město 
Pardubice

Současný stav: jde o současnou budovu školní družiny Základní školy Waldorfské Pardubice,
Gorkého 867. Kapacita družiny v této budově je 50 žáků. Plánována je rekonstrukce na
mateřskou školu jako odloučené pracoviště Mateřské školy Pardubice Benešovo náměstí 2115 o
kapacitě 50 dětí, tj. 2 třídy. ‐ Změnou budovy družiny na mateřskou školu bude současně uvolněn
budova odloučeného pracoviště Mateřské školy Pardubice, Benešovo náměstí 2115 v Češkově
ulici čp. 1985 pro waldorfské předškolní vzdělávání pod ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867.
Tím bude navýšena kapacity pro předškolní vzdělávání v obvodu o 50 dětí, tj. 2 třídy
MŠ bude bez stravovacího provozu, stravování bude zajištěno dovozem z Mateřské školy
Pardubice, Benešovo náměstí 2115 (již nyní je zajištěn dovoz stravy z MŠ Benešovo náměstí do
MŠ Češkova ul.)

7.6. v RmP schválení zadání pro návrh stavby Vzdělávání a školství

2023 2023 41 500 000 IROP 4.1

MŠ

2

Navyšování kapacit MŠ v aglomeraci SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury

ANO

16 PP‐21‐001_2 MŠ Teplého‐rozšíření kapacit  Statutární město 
Pardubice

Současný stav: mateřská škola je 4třídní, s kapacitou 104 dětí se stravovacím provozem
Plánováno je navýšení kapacity o 2 třídy, tj. o 50 dětí, přístavbou k původní mateřské škole
Stravování pro nové třídy bude zajištěno ze současné kuchyně, doplněním vybavení o výkonnější 
spotřebiče

7.6. v RmP schválení zadání pro návrh stavby Vzdělávání a školství

2023 2023 41 500 000 IROP 4.1

MŠ

2

Navyšování kapacit MŠ v aglomeraci SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury

ANO

17 PP‐21‐001_3 MŠ Trnová‐výstavba nové MŠ Statutární město 
Pardubice

Výstavba nové MŠ ‐ 3 třídy pro cca 75 dětí, včetně stravovacího provozu a školní zahrady 
Projekt nové MŠ je ve fázi zpracování od CZ stavební
holding, a.s. V přípravě je smluvní vztah mezi CZ
stavební holding a.s. a statutárním městem Pardubice

Vzdělávání a školství

2023 2025 46 800 000 IROP 4.1

MŠ

2

Navyšování kapacit MŠ v aglomeraci SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury

ANO

18 PP‐21‐001_4 MŠ Závodu Míru‐rozšíření kapacit  Statutární město 
Pardubice

Plánováno je navýšení kapacity o 3 třídy, tj. o 75 dětí, 1 třída vznikne rekonstrukcí prostor
v areálu MŠ, které využívá TyfloCentrum, o.p.s., 2 třídy vzniknou přístavbou k původní mateřské
škole. Stravování pro nové třídy bude zajištěno ze současné kuchyně, doplněním vybavení
kuchyně o výkonnější spotřebiče

vize Vzdělávání a školství

2024 2024 46 800 000 IROP 4.1

MŠ

2

Navyšování kapacit MŠ v aglomeraci SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury

ANO



19 PP‐21‐001_5 MŠ Klubíčko‐rozšíření kapacity Statutární město 
Pardubice

Jedná se o navýšení kapacity o 1 třídu mateřské školy (25 dětí) s Montessori pedagogikou
přístavbou ke stávající MŠ Klubíčko

Vybrán zhotovitel návrhu stavby ‐ Air atelier s.r.o. V 
současnosti probíhají projekční práce na návrhu 
stavby. Předpoklad odevzdání 07/2021. Návrh stavby 
bude sloužit jako podklad pro zadání navazujících 
stupňů PD.

Vzdělávání a školství

2021 2023 21 500 000 IROP 4.1

MŠ

2

Navyšování kapacit MŠ v aglomeraci SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury

ANO

20 PP‐21‐001_6 MŠ v lokalitě S.K. Neumanna‐výstavba nové MŠ Statutární město 
Pardubice

Realizace závisí na vývoji zástavby v území, v etapách a podle koeficientu 35 míst v MŠ na
každých 1000 nových obyvatel lokality. Výstavba nové mateřské školy 125 dětí, tj. 5 tříd se
stravovacím provozem

vize Vzdělávání a školství

2027 2028 110 000 000 IROP 4.1

MŠ

2

Navyšování kapacit MŠ v aglomeraci SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje 
infrastruktury

ANO

21 PP‐20‐007 BD Husova 1116‐1119 ‐ revitalizace objektů   Statutární město 
Pardubice

Cílem projektu je realizovat celkovou revitalizaci bytových domů a prostranství, která povede ke 
zvýšení standardu bydlení a která přispěje k celkovému obsazení nevyužívaných bytů a 
nebytových prostor v bytových domech. Plánovaná revitalizace zahrnuje dosažení energetických 
úspor objektů, opravy a dispoziční úpravy bytů, úpravy vnitrobloku, vyřešení účelného využití 
společných prostor domu pro nájemníky atd. Přínosem projektu je využití volných kapacit bytů 
pro startovací, sociální, finančně dostupné bydlení. V objektech obou bytových domů bude pro 
sociální bydlení vyčleněno maximálně 20 bytů z maximálních počtu bytů po revitalizaci tedy 88 
bytů. 

Z roku 2018 je zpracována architektonická studie 
celkového řešení revitalizace bytových domů. V tuto 
chvíli se připravuje financování projektu a v září by 
mělo dojít ke schválení investičního záměru v ZmP a 
vyčlenění finančních prostředků na projektování.

Bydlení / sociální byty

od 2023 2027 150 000 000 IROP 4.2

Sociální bydlení

1

Rozšíření kapacit sociálního bydlení v 
aglomeraci

SC 4.2: Posílení sociálně‐ekonomické integrace 
marginalizovaných komunit, migrantů a 
nezvýhodněných skupin pomocí integrovaných 
opatření včetně bydlení a sociálních služeb

ANO

22 PP‐20‐020 Azylový dům pro muže s noclehárnou Statutární město 
Pardubice

Tématem projektu je výstavba nového objektu, který bude sloužit pro účely poskytování 
azylového bydlení pro osoby bez přístřeší a pro potřeby nocleháren. Projekt reaguje na 
dlouholetou potřebu řešit nevyhovující prostory stávajícího azylového domu pro muže, který 
neodpovídá potřebám cílové skupiny.
Cílem projektu je tedy výstavba nového objektu určeného pro účely poskytování azylového 
bydlení pro muže, který bude svými technickými parametry odpovídat potřebám cílové skupiny a 
současným trendům v poskytování sociálních služeb. Součástí projektu bude také noclehárna pro 
muže a zvlášť pro ženy. 
Plánovaná celková kapacita azylového domu je 23 lůžek v celkem 10 dvoulůžkových pokojích a 
jednom tří lůžkovém pokoji.
Plánovaná kapacita služby noclehárny pro muže je 12 lůžek v celkem 3 čtyřlůžkových pokojích a 
se společným sociálním zařízením.  
Plánovaná kapacita noclehárny pro ženy je 9 lůžek v celkem 3 třílůžkových pokojích se společným 
sociálním zařízením. 
V roce 2021 bude zpracován návrh stavby, který přiblíží konkrétní řešení výstavby nového 
azylového domu s noclehárnami a přiblíží investiční náklady celého projektu. Na základě návrhu 
stavby bude dále přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace. Předpokládaný začátek 
stavební realizace projektu je na 03/2023. 

21.9.2020 byla schválena ILP a Projektový záměr. Dle 
harmonogramu by v září 2022 ‐ vyhotovená PD a 
zažádáno o stavební povolení ‐ neprojektuje se  zatím, 
revize HMG

Sociální oblast, Bydlení

od 2023 2027 42 000 000 IROP 4.2

Infrastruktura sociálních služeb

2

Infrastruktura sociálních služeb SC 4.2: Posílení sociálně‐ekonomické integrace 
marginalizovaných komunit, migrantů a 
nezvýhodněných skupin pomocí integrovaných 
opatření včetně bydlení a sociálních služeb

ANO

23 PP‐21‐002 Centrum sociálních služeb ‐ Bělehradská 389 Statutární město 
Pardubice

Cílem projektu má být vytvoření nových prostor a zázemí v objektu patřící Statutárnímu městu 
Pardubice na adrese Bělehradská 389, které by sloužilo ke kvalitnímu poskytování sociálních 
služeb pro lidi se smyslovým postižením. Přínosem projektu je zejména to, že by služby pro 
cílovou skupinu byly soustředěny v jedné budově v dobré dopravní dostupnosti a docházkové 
vzdálenosti od zastávek MHD a v objektu, který již pro účely poskytování sociálních služeb slouží. 
Technicky by se jednalo o částečnou rekonstrukci stávajících prostor domu, a hlavně o přístavbu 
objektu tak, aby splňovala požadavky organizací na velikost a strukturu poskytovaných prostor. 
Součástí projektu by také bylo zlepšení bezprostředního okolí domu a bezbariérových úprav. 
V současné době působí v budově organizace:
Péče o duševní zdraví z.s.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Projektuje se Sociální oblast, Bydlení

2021 2023 47 000 000 IROP 4.2

Infrastruktura sociálních služeb

2

Infrastruktura sociálních služeb SC 4.2: Posílení sociálně‐ekonomické integrace 
marginalizovaných komunit, migrantů a 
nezvýhodněných skupin pomocí integrovaných 
opatření včetně bydlení a sociálních služeb

ANO

24 Systém automatického stavění drážní cesty pro drážní 
vozidla DPMP a.s."  

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

Projekt řeší automatizaci stavění drážní cesty pro trlejbusové spoje tak, že vyloučení lidského 
faktoru bude stavění výhybek troljebusové dráhy probíhat automaticky, bez vlivu řidiče pomocí 
současných technologií postavených a GPS lokalizaci a znalost trajektorie trasy vozidla.

Studie Doprava

01.08.2022 31.03.2023 25 000 000 OPD 3.1

Výstavba a modernizace 
infrastruktury
systémů městské a příměstské 
dopravy na drážním principu 
(trolejbusy)

1

Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility



   
 

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace  
uzavřené podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

Evidenční číslo smlouvy:  

 

 
Poskytovatel:  Statutární město Pardubice  
sídlo:                           Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:                     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupený:      Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
příjemce:       Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. 
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. U 154 
sídlo:   nám. Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ:   06372562 
DIČ:   neplátce DPH 
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:  280802285/0300 
zastoupený:  Mgr. Petrou Srdínkovou, ředitelkou ústavu 
 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Dne 8.10.2020 uzavřely mezi sebou smluvní strany Smlouvu o poskytnutí dotace, na základě níž 

poskytovatel poskytl příjemci investiční dotaci ve výši 17,000.000,- Kč z rozpočtových prostředků 
statutárního města Pardubice, a to za účelem financování části nákladů projektu příjemce 
s názvem „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK, z.ú.“ (dále jen 
„Smlouva“). 
 

2. Smluvní strany se ve Smlouvě mj. dohodly na tom, že účelu dotace musí být dosaženo nejpozději 
do 31. 12. 2021, a v návaznosti na toto ujednání byl dohodnut termín čerpání dotace a souvisejících 
lhůt nejpozději do 31. 12. 2021 a termín předložení vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2022.  



   
 

 
3. Příjemce dotace předložil poskytovateli žádost ze dne 1. 6. 2021 o prodloužení termínů uvedených 

v předchozím odstavci s odůvodněním, že dosud neobdržel předpokládané rozhodnutí o 
poskytnutí další dotace na tentýž projekt ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR coby 
Řídícího orgánu příjemce, a tudíž nebyla dosud uzavřena smlouva o dílo na realizaci projektu 
podporovaného z dotace města (původní předpoklad předání reviztalizované stavby zhotoviteli byl 
původně stanovena  ke dni 1. 4. 2021).  

 
4. Poskytovatel se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci rozhodl žádosti příjemce 

o úpravu smluvních podmínek vyhovět, a proto smluvní strany přistupují k uzavření následujícího 
dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).  
 

II. 
Předmět  Dodatku 

 
1. Smluvní strany mění čl. IV. Smlouvy, který nově zní takto: 

 
„Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2022.“ 
 

2. Smluvní strany mění čl. V. odst. 1 písm. j) Smlouvy, který nově zní takto: 

„j) předložit poskytovateli (prostřednictvím Odboru rozvoje a strategie MmP) vyúčtování 
realizovaného projektu nejpozději do 31. 1. 2023, v listinné podobě s připojeným podpisem 
oprávněného osoby včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,“.  

 
3. Smluvní strany mění v čl. VI. odst. 2 až 5 Smlouvy, které nově znějí takto: 

 
„2.  Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
  3.  Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku 2023.  

  4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 
příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31. 12. 2022. 

 
 5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit  

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2022.“ 
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 



   
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto Dodatku 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 občanského zákoníku). 

 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý poskytovatel. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Pardubicích dne ………..     V Pardubicích dne ……… 
 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
……………………………                                …………………………………… 
Ing. Martin Charvát         Mgr. Petra Srdínková                                   
        primátor         ředitelka 
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Dodatek č. 8 
Smlouvy o poskytování služeb  

(Služby svozu a odstraňování odpadu) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1015/00049/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – O – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
dne 21. 12. 2015 (dále také „smlouva“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, Staré Město , 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic 
 
(dále též: „objednatel“) 
 
a  
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    25262572    
DIČ:    CZ25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Jiřím Strouhalem 
 
(dále též: „poskytovatel“)   
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 smlouvy 

(dále jen „dodatek“) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.12.2015 Smlouvu o poskytování služeb, 
na základě níž je poskytovatel povinen v dohodnutém rozsahu zajistit pro město 
některé služby v oblasti odpadového hospodářství (svoz a likvidaci směsného 
komunálního odpadu, úklid stanovišť kontejnerů na komunální odpad, svoz 
separovaných složek komunálních odpadů, svoz biologicky rozložitelných odpadů, 
provoz separačních dvorů a likvidaci nebezpečného odpadu). Smlouva byla následně 
upravena Dodatkem č. 1 ze dne 30.06. 2016, Dodatkem č. 2 ze dne 23.12.2016, 
Dodatkem č. 3 ze dne 28.12.2017, Dodatkem č. 4 ze dne 28.12.2018, Dodatkem č. 5 
ze dne 20.12.2019, Dodatkem č. 6 ze dne 29.06.2020 a Dodatkem č. 7 ze dne 
04.01.2021 (dále jen „Smlouva“). 

2. S ohledem na potřebu reagovat na některé nezbytné úpravy v rozsahu i obsahu 
poskytovaných služeb pro následující období roku 2021, dohodly se smluvní strany na 
uzavření následujícího dodatku č. 8 Smlouvy (dále jen „dodatek“).  

 
II. 

Předmět dodatku 
 
1. Předmětem tohoto dodatku je aktualizace finančního objemu svozu směsného 

komunálního odpadu od občanů statuárního města Pardubice, úprava počtu a 
navýšení frekvence svozu nádob na separované složky komunálního odpadu a s tím 
související úprava finančních objemů, dále pak aktualizace počtu nádob na biologický 
odpad a s tím související úprava finančních objemů a doplnění položky „Svoz a 
likvidace jedlých olejů z nádob volně umístěných na veřejných prostranstvích města“. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že s účinností ke dni 01.07.2021 se nahrazuje 
dosavadní příloha smlouvy jejím novým zněním. Nové znění přílohy smlouvy 
tvoří přílohu tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. 

 
 

III.  
Ujednání o obchodním tajemství 

 
Poskytovatel předložil objednateli odůvodněné prohlášení o tom, že veškeré informace 
v části B přílohy tohoto dodatku  pod názvem „Ceník prací a služeb“ naplňují znaky 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace 
uvedené v této části přílohy považují za obchodní tajemství poskytovatele.  
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IV.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 

platná a účinná. 
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem 01.07.2021, nejdříve však okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že dodatek bude podepsán 
pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto 
dodatku se budou vztahovat i k období od 01.07.2021 do nabytí účinnosti dodatku. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR, vyjma částí, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují. O uveřejnění 
tohoto dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od 

jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

 
5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení.  
 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
 
Za objednatele       Za poskytovatele   
 
 
      
……………………………………..                 ……………………………….. 
Ing. Martin Ch a r v á t     Ing. Petr B e n e š  
primátor města Pardubic     předseda představenstva 
 
 
 
        ……………………………….. 
        Ing. Aleš K o p e c k ý,  
        místopředseda představenstva 
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DOLOŽKA 
Předmět tohoto dodatku č. 8 smlouvy o poskytování služeb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic 
 
č. ……………….  ze dne  xxxx 
V Pardubicích, dne                xxxx 
Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
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Příloha ke smlouvě o poskytování služeb 
ze dne 21. 12. 2015, která je evidovaná v centrální evidenci MmP pod číslem 

D/1015/00049/15 
 
 

A. Objem prací na kalendářní rok 2021 
 
 
1) Svoz směsného komunálního odpadu od občanů Statutárního města Pardubic 
     Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                             36.813.168,--Kč 
                                                                                                        
 
2) Sběr, svoz a odstranění odpadu ze stanovišť kontejnerů  
 
     Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                               1.655.000,--Kč 
 
 
3) Svoz separovaných složek komunálního odpadu  
  nádoby                  počet kusů         četnost svozů/
           výsypů 
  kontejner 1 100 l + 1 500 l 
  na sklo barevné     413 ks 
  na sklo bílé (zvon)       13 ks 
       
  na sklo barevné     412 ks    1x 14 dnů 
  na sklo barevné         1 ks     9x ročně 
  na sklo bílé (zvon)                                       13 ks                  5x ročně 
 
  na plasty, tetrapak a kovové obaly   678 ks 
                          na plasty, tetrapak a kovové obaly   378 ks   1x týdně 
                          na plasty, tetrapak a kovové obaly    190 ks   2x týdně 
  na plasty, tetrapak a kovové obaly   110 ks   3x týdně 
 
                   
  na papír                                      469 ks 
  na papír                           330 ks   2x týdně 
  na papír                       5 ks                1x týdně 
  na papír       134 ks   3x týdně 
    
 
  velkoobjemový kontejner VOK 6 m3 
                          na papír                                                                                7 ks      504 výsypů/rok 
                          na sklo                                                                                 7 ks        84 výsypů/rok 
                          na plasty, tetrapak a kovové obaly       7 ks      480 výsypů/rok 
 
  odpadkové koše 
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  na papír         21 ks               7x týdně
  na plast          21 ks               7x týdně 
 
 
Kritériem pro realizovaný výsyp separačního kontejneru bude míra jeho naplněnosti dle 
posouzení posádky svozového vozidla. V případě, že separační kontejner bude prázdný, jeho 
výsyp nebude proveden a následně ani fakturován. V případě přeplnění kontejnerů bude 
proveden výsyp těchto kontejnerů a následně i fakturace těchto kontejnerů nad rámec 
stanovené smluvní četnosti a frekvence. 
 
  Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                              16.600.000,--Kč 
                 
 
4) Svoz biologického odpadu  
 
                          nádoby                         počet kusů       počet svozů 
      compostainer 140 l        3970 ks            40 
  K 1100 l hnědý          54 ks            40 
Počet kusů se mění v závislosti na počtu nádob využívaných v rámci projektu.  
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                     3.881.280,--Kč 
 
 
5) Provoz separačních dvorů bez likvidace nebezpečných odpadů    
                           
Provoz separačních dvorů Lonkova, Hůrka, Pardubičky, Nemošice, Dražkovice, Na Staré 
poště, Svítkov, Rosice a Ohrazenice v rozsahu dle Provozního řádu platného k 1.1.2021 
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí        12.400.000,-- Kč         
 
 
6) Svoz a likvidace nebezpečných odpadů ze separačních dvorů včetně mobilních svozů     
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                      1.500.000,--Kč 
 
Výše uvedené ceny v oddíle A jsou bez DPH, k uvedeným jednotkovým cenám v příloze B. 
Ceníku prací a služeb, bude účtována aktuální sazba DPH platná v době fakturace. 
Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře 
za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že 
tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude 
uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude 
zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně 
příslušnému správci daně zhotovitele.       
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7) Svoz a likvidace jedlých olejů z nádob volně umístěných na veřejných prostranstvích 
města 
                                       
                          nádoby                         počet kusů       počet svozů 
      popelnice 120 , 240 l            32 ks          dle potřeby 
  
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                                0,--Kč 
  
 
 
 
                
V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
 
Za objednatele       Za poskytovatele  
  
    
……………………………………..                 ……………………………….. 
Ing. Martin Ch a r v á t     Ing. Petr B e n e š  
primátor města Pardubic     předseda představenstva 
 
 
        ……………………………….. 
 
        Ing. Aleš K o p e c k ý  
        místopředseda představenstva 
 
 
 
 



Smlouva  
o poskytnutí dotace  

z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
bankovní spojení: 326561/0100 u pobočky Komerční banky v Pardubicích 
zastoupené: Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města 
Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Ekocentrum PALETA, z.s. 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 2876 
 sídlo: Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
 IČ: 64244873 
 bankovní spojení: 110901117/0300 Československá obchodní banka, a.s. 
 zastoupená: ředitelem Mgr. Miroslavem Míkovcem  
 (dále jen „příjemce“) 
 
 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2021 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 30.11.2020 usnesením č. R/4727/2020 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil.   
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 



 

dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z programu podpory ekologické výchovy      

a osvěty v požadované výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) na krytí vlastních 
provozních nákladů Ekocentra PALETA, z.s. v roce 2021. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 

v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Pardubice a Zásadami pro poskytování dotací z programu podpory ekologické 
výchovy a osvěty. 

 
4. Dotace bude použita k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v rozpočtu projektu, 

který je přílohou smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v rozpočtu, 

který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečné vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě, 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubic 
(SmP)),  



 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 
dotovaného projektu, 

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
VII. Čerpání dotace 

 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 
prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 
 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti a služby poskytované pro příjemce dotace fyzickou osobou, která je 

členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) výdaj za zboží, činnosti, a služby poskytované pro příjemce dotace právnickou osobou, jejíž 

statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či členem 
statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,  

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 



 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy poskytovatel 
bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 
číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 



 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
.....................................…     ......................................…. 
      Ing. Miroslav Míča       Mgr. Miroslav Míkovec 
 
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic č. ……/2021 ze dne ……...2021 
 
 
Dne:                     Ing. Miroslav Míča  
                                                              vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic 
 
    



 

  



# Název projektu OP SC Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek EU 

(Kč) ve Vyjádření 
ŘV

Rozhodnutí
ŘV ITI (+) - datum 

jednání ŘV
Stav projektu

1
Přestupní terminál veřejné dopravy v 

Přelouči
IROP 1.2 1. Přestupní uzly v aglomeraci Město Přelouč 24 700 484 24 700 484 20 367 147 15.11.2016

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

2
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
2. Ekologická veřejná doprava (Vozový 

park veřejné hromadné dopravy) 
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
60 050 000 45 500 000 38 675 000 15.11.2016

Žádost o podporu stažena z výzvy 
ZS

3
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným 
bateriovým pohonem pro účely veřejné 

dopravy v Hradci Králové
IROP 1.2

2. Ekologická veřejná doprava (Vozový 
park veřejné hromadné dopravy) 

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

75 000 000 72 000 000 61 200 000 15.11.2016
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

4
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení 

ukládání a zálohování digitálních dokumentů 
v SVK HK

IROP 3.1
3. Paměťové instituce  a kulturní památky 

(Knihovny)
Královéhradecký kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.11.2016

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

5
Depozitář pro Východočeské muzeum 

v Pardubicích
IROP 3.1

4. Paměťové instituce a kulturní památky 
(Muzea)

Pardubický kraj 94 357 220 94 117 640 79 999 994 18.01.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

6
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště 

Zámeček
OPD 1.4

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

24 033 284 19 862 218 16 882 885 18.01.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

7
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a 

Ohrazenici
OPD 1.4

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

48 755 081 40 293 456 34 249 437 18.01.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

8
Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích - trakční trolejové vedení 

trolejbusové dráhy
IROP 1.2

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

19 741 046 16 314 914 13 867 677 18.01.2017 Žádost o podporu ukončena ŘO

9
Modernizace odbavovacího systému 

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 6. Dopravní telematika
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 15.03.2017

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele

10
Nový odbavovací systém městské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 6. Dopravní telematika
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 15.03.2017

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele

11 Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – královéhradecká část 
aglomerace

Královéhradecký kraj 51 299 541 51 299 541 43 604 610 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

12
Střední škola technická a řemeslná – 

Centrum odborného vzdělávání Chlumec n. 
Cidlinou

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – královéhradecká část 
aglomerace

Královéhradecký kraj 24 012 710 24 012 710 20 410 804 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

13
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a 

biologie VOSŽ a SZŠ HK
IROP 2.4

7. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – královéhradecká část 

aglomerace
Královéhradecký kraj 11 785 647 11 785 647 10 017 800 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

14
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a 

pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a 
SOU Vocelova Hradec Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – královéhradecká část 
aglomerace

Královéhradecký kraj 18 411 083 18 411 083 15 649 421 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

15
SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních 

dílen
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 19 700 000 19 700 000 16 745 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

16
Gymnázium Pardubice Mozartova – 

interaktivní učebny matematiky
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 8 900 000 8 900 000 7 565 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

17
Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce 

učeben IT a přírodovědných předmětů
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 8 700 000 8 700 000 7 395 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

18
SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben 

pro výuku moderních průmyslových 
technologií

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – pardubická část 
aglomerace

Pardubický kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

19
SPŠ stavební Pardubice – modernizace a 

vybavení truhlářských dílen 
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 14 800 000 14 800 000 12 580 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

20
Gymnázium Holice – rekonstrukce 

odborných učeben a laboratoří
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 7 000 000 7 000 000 5 950 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

21
SŠ automobilní Holice – modernizace dílen 

odborného výcviku a praxe
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 24 182 300 24 182 300 20 554 955 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

22
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – 

vybudování dílen odborného výcviku
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 7 600 000 7 600 000 6 460 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

23 Příhrádek Pardubice IROP 3.1
9. Paměťové instituce a kulturní památky 

– Památky 
Pardubický kraj 54 662 675 52 282 000 44 439 700 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

24

Zřízení odborných učeben a laboratoří pro 
výuku polytechnických předmětů při 

Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a 
Základní a mateřské škole Jana Pavla II. 

v Hradci Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – KHK část aglomerace
Biskupství 

královéhradecké
59 869 000 59 869 000 50 888 650 08.06.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany ŘO

25
Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka 

dřeva
IROP 3.1

9. Paměťové instituce a kulturní památky 
– Památky 

Národní památkový ústav 76 462 000 71 886 890 61 103 857 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

26 Stará vojenská plovárna (Vinice 25) IROP 1.2 10. Nemotorová doprava - cyklodoprava
Statutární město 

Pardubice
14 668 718 9 279 894 7 887 910 08.06.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

27
Modernizace budovy základní školy v 

Libčanech pro výuku klíčových kompetencí
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Základní škola a mateřská 
škola Libčany

4 000 000 4 000 000 3 400 000 08.06.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

28 IT4Bio OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Hradec Králové 44 000 000 44 000 000 37 400 000 08.06.2017 Žádost o podporu ukončena ŘO

29
PERSONMED - Centrum rozvoje 

personalizované medicíny u věkem 
podmíněných onemocnění

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum
Fakultní nemocnice 

Hradec Králové
39 422 353 39 422 353 33 509 000 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

30
Léčiva a medicínské technologie - přenos 

poznatků ve výzkumu a vývoji do 
předaplikační sféry (DRUGTECH)

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Karlova 72 229 412 72 229 412 61 395 000 08.06.2017 Žádost o podporu ukončena ŘO

Přehled projektových záměrů s Vyjádřením ŘV ITI HK-PA k 16. 6. 2021



31
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s 

nízkou hustotou na bázi polymerních 
nanokompozitů – NANOMAT

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 70 539 116 70 539 116 59 958 249 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

32
Posilování mezioborové spolupráce ve 

výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich 
účinků na živé organismy – NANOBIO

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 122 000 000 122 000 000 103 700 000 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

33
ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické 

vzdělávání a bezbariérový přístup 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

ZŠ Chlumec nad Cidlinou 7 905 524 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

34
ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 

2. stupně čp. 57 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Všestary 8 985 043 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

35 Cyklostezka Svítkov – Srnojedy IROP 1.2
18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 

II
statutární město 

Pardubice
7 336 844 7 336 844 6 236 318 12.10.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

36
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: 

Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové – 
Vysoká nad Labem)

IROP 1.2
18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 

II
Svazek obcí Hradubická 

labská
40 000 000 40 000 000 34 000 000 12.10.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

37
Vybudování odborných učeben a zajištění 
vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, 

Holubova 47 
IROP 2.4

19. Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

Město Holice 5 397 683 4 464 366 3 794 711 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

38

Modernizace počítačových učeben ZŠ U 
Stadionu a rekonstrukce a vybavení 

chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně 
zajištění bezbariérovosti

IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Město Chrudim 4 312 745 4 304 631 3 658 937 12.10.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

39 Revitalizace budovy Muzea východních Čech IROP 3.1
20. Paměťové instituce a památky – 

Památky II
Statutární město Hradec 

Králové
90 000 000 90 000 000 76 500 000 12.10.2017

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

40
Pokročilé materiály pro aplikace v 

kosmickém průmyslu I
OPPIK 1.1

14. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE - APLIKACE

TOSEDA 48 400 000 40 000 000 28 000 000 12.10.2017 Projekt fyzicky ukončen

41
Pokročilé materiály pro aplikace v 

kosmickém průmyslu II
OPPIK 1.1

16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE – POTENCIÁL

TOSEDA 14 520 000 12 000 000 6 000 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

42

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační 
sféry v aplikačně orientovaném výzkumu 

lokačních, detekčních a simulačních systémů 
pro dopravní a přepravní procesy – 

POSITRANS

OPVVV 1.2
17. dlouhodobá mezisektorová 

spolupráce
Univerzita Pardubice 70 588 235 70 588 235 60 000 000 12.10.2017

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

43 Výzkumné a vývojové centrum obalů OPPIK 1.1
16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 

INOVACE – POTENCIÁL
TART s.r.o. 16 535 000 13 500 000 6 750 000 17.01.2018

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ŘO

44
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro 

přecházení na ulici Pražské
IROP 1.2

18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 
II

Statutární město 
Pardubice

3 113 880 2 445 753 2 078 890 17.01.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

45
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně 

Bohdaneč - I. etapa
IROP 2.4

19. Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

Město Lázně Bohdaneč 7 290 474 6 000 000 5 100 000 17.01.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

46 Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Město Dašice 6 000 000 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

47 Kamerový systém Pardubice OPD 2.3 22. Dopravní telematika (Řízení dopravy)
Statutární město 

Pardubice
16 281 168 12 179 623 10 352 680 17.01.2018 Projekt fyzicky ukončen

48 Laboratoř virtuální a rozšířené reality TC HK OPPIK 1.2
23. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Služby infrastruktury, aktivita 
B, C, D

Statutární město Hradec 
Králové

5 000 000 5 000 000 2 500 000 17.01.2018
Projektový záměr stažen z výzvy 

nositele

49
Revitalizace bývalého zemědělského objektu 

v areálu zemědělského družstva
OPPIK 2.3

25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Nemovitosti

UNION COSMETIC s.r.o. 64 226 739 53 079 950 18 577 982 17.01.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany ŘO

50
Vybudování školícího střediska ve 

společnosti MONTS s.r.o.
OPPIK 2.4

24. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Školící střediska

MONTS s.r.o. 11 833 800 9 780 000 4 890 000 21.03.2018
Žádost o podporu stažena z výzvy 

ŘO

51
Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. s. 

r. o., Rybitví 
OPPIK 2.3

25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Nemovitosti

Plastpartner spol. s. r. o. 4 000 000 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018
Projektový záměr stažen z výzvy 

nositele

52 Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Nemovitosti
ELMONTIA, a.s. 36 300 000 30 000 000 13 500 000 21.03.2018

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele

53 Výstavba haly TNM PRINT OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Nemovitosti
TNM PRINT s.r.o. 12 230 526 10 107 873 4 548 543 21.03.2018 Žádost o podporu ukončena ŘO

54 Oživení pevnosti Josefov IROP 3.1
26. Paměťové instituce a kulturní 

památky – Památky III
Město Jaroměř 110 000 000 105 000 000 89 250 000 21.03.2018

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele

55
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
27. Ekologická veřejná doprava – Vozový 

park veřejné hromadné dopravy II
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
63 984 880 47 000 000 39 950 000 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

56
Nový odbavovací systém městské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 28. Dopravní telematika II
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 21.03.2018

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ZS

57
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Bratranců Veverkových 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

22 028 221 17 622 652,96 14 979 255 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

58
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Družstevní 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

27 841 030 9 542 920,31 8 111 482 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

59
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole npor. Eliáše 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

24 720 406 16 904 430,43 14 368 766 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

60
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Ohrazenice 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

25 494 592 10 169 671,27 8 644 221 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

61
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Spořilov 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

16 454 960 15 928 857,93 13 539 529 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

62
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Staňkova 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

26 946 604 11 315 913,95 9 618 527 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

63
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Studánka 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

29 155 838 17 594 154,53 14 955 031 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

64
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Závodu Míru 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

21 832 099 17 448 172,17 14 830 946 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

65
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně 

Bohdaneč – II. etapa 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Město Lázně Bohdaneč 7 531 433 7 519 333 6 391 433 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

66
Modernizace infrastruktury v ZŠ 

Habrmanova 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

9 677 997 9 677 997,27 8 226 298 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

67
Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo 

náměstí 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

6 936 462 6 936 461,55 5 895 992 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO



68
Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa 

Gočára 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

9 922 865 9 922 864,61 8 434 435 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

69 Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
11 014 644 11 014 643,67 9 362 447 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

70
Modernizace infrastruktury v ZŠ M. 

Horákové 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

13 441 604,33 13 441 604,33 11 425 364 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

71
Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový 

Hradec Králové 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

10 347 890,89 10 347 890,89 8 795 707 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

72 Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
3 874 633,92 3 874 633,92 3 293 439 21.03.2018

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ZS

73 Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
6 999 763,22 6 999 763,22 5 949 799 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

74 Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
12 840 736,12 12 840 736,12 10 914 626 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

75 Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
9 419 929,36 9 419 929,36 8 006 940 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

76 Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
7 077 842,32 7 077 842,32 6 016 166 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

77 Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
13 111 455,92 13 111 455,92 11 144 738 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

78
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben 
včetně vybudování bezbariérovosti školy 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Základní škola a mateřská 

škola KLAS s.r.o.
16 788 691 13 669 737 11 619 276 20.06.2018

Projekt nebyl podpořen 
(nedostatečná alokace výzvy)

79
Polytechnická učebna a učebna Fyziky 

Základní školy Boženy Němcové Jaroměř 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Základní škola Boženy 
Němcové Jaroměř

5 078 965,05 5 078 965,05 4 317 120 20.06.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

80 Dopravní terminál v Jaroměři IROP 1.2 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Jaroměř 65 000 000 44 000 000 37 400 000 20.06.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

81 Terminál veřejné dopravy v Chrudimi IROP 1.2 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Chrudim 59 371 808 35 294 118 30 000 000 20.06.2018 Projekt fyzicky ukončen

82
Modernizace odbavovacího systému  

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 33. Dopravní telematika III
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 20.06.2018

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ZS

83
Revitalizace zámeckého areálu Karlova 

Koruna v Chlumci nad Cidlinou
IROP 3.1

35. Paměťové instituce a kulturní 
památky – Památky IV

Kinský dal Borgo, a.s. 119 066 773 94 116 460 79 998 991 20.06.2018
Projektový záměr stažen z výzvy 

nositele, projekt uspěl v 
individuální výzvě

84
Předaplikační výzkum inovativních léčiv a 

medicínských technologií (InoMed)
OPVVV 1.2 36. Předaplikační výzkum II Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302 20.06.2018

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

85 IT4Neuro(degeneration) OPVVV 1.2 36. Předaplikační výzkum II Univerzita Hradec Králové 81 192 647 81 192 647 69 013 750 20.06.2018
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

86
Výzkum a vývoj modelu pro využívání a 

řízení fleet-sharingových služeb
OPPIK 1.1

37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace – 
APLIKACE

Hi-Tech inovační klastr 
z.s.

42 740 000 34 000 000 23 800 000 20.06.2018
Žádost o podporu doporučena k 

financování s výhradou

87 Trolejbusová trať Pod Strání OPD 1.4
42. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy) II

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

19 329 750 12 025 000 10 221 250 20.06.2018 Projekt fyzicky ukončen

88
Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna 

v Hradci Králové
OPD 1.4

42. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy) II

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

18 150 000 6 300 000 5 355 000 20.06.2018 Projekt fyzicky ukončen

89
Radarový systém pro detekci pozemních a 

LSS vzdušných cílů
OPPIK 1.1

37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace

RETIA, a.s. 41 987 000 40 580 000 22 116 100 13.-20.07.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany ŘO

90
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit 

společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
OPPIK 1.1

39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál

ELDIS Pardubice, s.r.o. 24 926 000 20 600 000 10 300 000 13.-20.07.2018 Projekt fyzicky ukončen

91
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit 

společnosti RETIA, a. s.
OPPIK 1.1

39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál

RETIA, a.s. 17 908 000 14 800 000 7 400 000 13.-20.07.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

92 Lávka u Aldisu IROP 1.2
43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IV
Statutární město Hradec 

Králové 
55 000 000 53 000 000 45 050 000 17.10.2018

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ZS

93
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, 

technického a technologického zázemí 
Muzea východních Čech v Hradci Králové

IROP 3.1
44. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Muzea III
Královéhradecký kraj 305 800 000 235 294 118 200 000 000 17.10.2018

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

94
Zámek Pardubice – využití a obnova 

zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
IROP 3.1

45. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky V

Pardubický kraj 121 000 000 111 764 706 95 000 000 17.10.2018
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

95 Oživení pevnosti Josefov IROP 3.1
45. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky V
Město Jaroměř 146 000 000 105 000 000 89 250 000 17.10.2018

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

96 Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích OPD 2.3
46. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

III
Statutární město 

Pardubice
36 300 000 30 250 000 25 712 500 17.10.2018

Žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení s 

výhradou

97
Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice 

s navazujícími cyklostezkami
IROP 1.2

43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
IV

Statutární město 
Pardubice

3 538 169 2 750 466 2 337 896 23.01.2019
Žádost o podporu stažena z výzvy 

ZS

98 Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) IROP 1.2
43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IV
Statutární město 

Pardubice
17 194 933 7 279 192 6 187 314 23.01.2019

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

99 Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutární město Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 23.01.2019

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

100
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - 

Polabiny) - úsek 58
IROP 1.2

48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
V

Statutární město 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.04.2019
Žádost o podporu nepředložena 

v termínu do výzvy ZS

101 Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutární město Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 17.04.2019

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

102 Pardubice, Opočínek - kanalizace OPŽP 1.1 49. Ochrana vod
Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s.
18 800 000 16 941 176 10 800 000 17.-20.02. 2019

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

103
Nový odbavovací systém městské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 50. Dopravní telematika IV
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 17.04.2019

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ZS

104 Trolejbusová trať ve Studentské ulici OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

12 500 000 10 000 000 8 500 000 17.04.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

105
Posílení napájení trolejbusových tratí v 

centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“
OPD 1.4

51. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

22 500 000 18 000 000 15 300 000 17.04.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory



106 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3
52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

IV
Statutární město 

Pardubice
66 550 000 36 300 000 30 855 000 17.04.2019

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ŘO

107 Inteligentní dopravní systém OPD 2.3
52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

IV
Statutární město Hradec 

Králové
419 000 000 290 588 235 247 000 000 17.04.2019

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ŘO

108
Modifikované polymerní systémy nejen pro 

dentální použití
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace II

SYNPO, akciová 
společnost

12 300 000 12 000 000 6 960 000 17.04.2019
Žádost o podporu nepředložena 

v termínu do výzvy ŘO

109
Vývoj nové generace nákladních vozidel 

AVIA s elektropohonem
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace II

AVIA Motors s.r.o. 44 168 000 42 180 000 19 402 800 17.04.2019
Žádost o podporu nepředložena 

v termínu do výzvy ŘO

110
Modernizace pracovišť pro výzkum a vývoj 

ve společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

ELDIS Pardubice, s.r.o. 34 122 000 28 200 000 14 100 000 17.04.2019
Žádost o podporu stažena 

žadatelem

111
Rozšíření vývojových kapacit společnosti 

AVIA Motors s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

AVIA Motors s.r.o. 37 752 000 31 200 000 15 600 000 17.04.2019
Žádost o podporu nepředložena 

v termínu do výzvy ŘO

112
Vývoj a aplikace biotechnologických metod 
na bázi 3D biotisku pro využití v tkáňovém 

inženýrství a moderní terapii
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

Bioinova s.r.o. 5 800 000 5 600 000 2 800 000 17.04.2019
Projektový záměr stažen z výzvy 

nositele

113
Laboratoř pro VaV slinování pokročilé 
keramiky z nitridu hliníku v ochranné 

atmosféře
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

ELCERAM a.s. 7 260 000 6 000 000 3 000 000 17.04.2019
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

114
Rozšíření stávající výzkumně inovační 
kapacity Centra nanostrukturovaných 
polymerů v SYNPO, akciová společnost

OPPIK 1.1
55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál II
SYNPO, akciová 

společnost
14 800 000 12 200 000 6 100 000 17.04.2019

Žádost o podporu stažena z výzvy 
ŘO

115
Rozšíření kapacit VaV centra společnosti TL-

ULTRALIGHT s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

TL-ULTRALIGHT s.r.o. 67 560 000 60 000 000 30 000 000 17.04.2019
Žádost o podporu stažena z výzvy 

ŘO

116 Modernizace měnírny Nový Hradec Králové OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy)

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

27 830 000 23 000 000 19 550 000 17.-21.05.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

117
Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní 

nádraží
OPD 1.4

62. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy) IV

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

54 450 000 45 000 000 38 250 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu doporučena k 

financování

118 Měnírna 6 Plačice OPD 1.4
62. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy) IV

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

26 620 000 22 000 000 18 700 000 17.-21.05.2019 Žádost o podporu ukončena ŘO

119
Nové a pokročilé metody hodnocení 

chemických látek
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
APLIKACE II

Výzkumný ústav 
organických syntéz a.s.

32 500 000 32 500 000 18 102 500 19.06.2019 Žádost o podporu ukončena ŘO

120
Vybudování chodníku v ulici Spojovací ve 

Svobodných Dvorech
IROP 1.2

56. Nemotorová doprava - Bezpečnost 
dopravy

statutární město Hradec 
Králové

12 000 000 12 000 000 10 200 000 19.06.2019
Projekt finančně ukončen ze 

strany ŘO

121 Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště IROP 2.4
58.  Infrastruktura základních škol – 
královéhradecká část aglomerace

statutární město Hradec 
Králové

5 557 496 5 557 496 4 723 872 19.06.2019
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

122
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Josefa Ressla
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

29 055 694 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

123
 Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Benešovo náměstí
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

23 840 412 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Žádost o podporu stažena z výzvy 

ZS

124
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Dubina
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

44 061 284 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

125
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben 
včetně vybudování bezbariérovosti školy

IROP 2.4
59.  Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Základní škola a mateřská 

škola KLAS s.r.o.
15 545 814 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

Žádost o podporu stažena z výzvy 
ZS

126
Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Zámeček
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

statutární město 
Pardubice

26 620 000 23 600 000 20 060 000 19.06.2019
Žádost o podporu nepředložena 

v termínu do výzvy ZS

127
Kunětická hora - divadlo na hradě i v 

podhradí
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

Národní památkový ústav 70 788 236 70 588 236 60 000 001 19.06.2019
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

128
Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných 

služeb P-PINK pro MSP
OPPIK 1.2

63. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D   

Pardubický podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

5 000 000 5 000 000 2 500 000 19.06.2019
Žádost o podporu doporučena k 

financování s výhradou

129
Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 

a 372 pro umístění P-PINK
OPPIK 1.2

63. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D   

Pardubický podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

33 000 000 33 000 000 16 500 000 19.06.2019
Žádost o podporu doporučena k 

financování s výhradou

130
Konstrukční pracoviště JHV – ENGINEERING 

s.r.o.
OPPIK 2.3

64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti IV

JHV - ENGINEERING s.r.o. 41 067 869 33 940 386 11 879 135 19.06.2019
Projektový záměr stažen z výzvy 

nositele

131 Rekonstrukce haly NPK Rybitví OPPIK 2.3
64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti IV
SK - EKO Pardubice s. r. o. 38 405 400 31 740 000 14 283 000 19.06.2019

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

132 Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes IROP 1.2
57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VI
statutární město 

Pardubice
5 128 982 4 917 232 4 179 647 09.10.2019

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

133 Centrální polytechnické dílny IROP 2.4
60. Infrastruktura pro neformální, 
zájmové a celoživotní vzdělávání

statutární město 
Pardubice

182 800 000 135 290 000 114 996 500 09.10.2019
Projektový záměr stažen z výzvy 

nositele

134 Automatické mlýny - silo a parter IROP 3.1
61. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VI
Nadace Automatické 

mlýny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 09.10.2019

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ZS

135 Galerie města Pardubic IROP 3.1
61. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VI
statutární město 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 09.10.2019

Žádost o podporu nepředložena 
v termínu do výzvy ZS

136
Obnova Winternitzových automatických 

mlýnů pro krajskou galerii
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

Pardubický kraj 299 000 000 288 235 294 245 000 000 09.10.2019
Žádost o podporu nepředložena 

v termínu do výzvy ZS

137 Rekonstrukce areálu Jeníkovice, p.č. 54/1 OPPIK 2.3
64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti IV
VIBROM spol. s.r.o. 65 182 700 53 870 000 24 241 500 09.10.2019

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

138 Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou IROP 1.2 65. Přestupní uzly v aglomeraci III
Město Chlumec nad 

cidlinou
34 266 559 31 229 000 26 544 650 09.10.2019

Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a podmínky 

přijatelnosti

139
Výzkum a vývoj v oblasti zpracování a 

generování radarového signálu
OPPIK 1.1

66. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace III

ELDIS Pardubice, s.r.o. �39 700 000,00 38 800 000 22 116 000 09.10.2019
Projektová žádost nepředložena 

v termínu do výzvy ŘO

140
Rekonstrukce a přestavba objektu bývalé 

sauny
OPPIK 2.3

70. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti V

ELLA-CS, s.r.o. 31 460 000 25 000 000 8 750 000 09.10.2019 Žádost o podporu ukončena ŘO

141
Zajištění kapacity a kvality skupinového 

vodovodu Pardubice
OPŽP 1.2 71. Vodní hospodářství

Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.

637 777 157 527 088 560 189 200 000 25.10.2019
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

142 Poskytování expertních služeb pro MSP OPPIK 1.2
69. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Služby infrastruktury - aktivita 
A, B, C, D 

Technologické centrum 
Hradec Králové z.ú.

3 000 000 3 000 000 2 250 000 21.01.2020 Žádost o podporu ukončena ŘO

143 Nová generace sw produktů ComArr OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 16 600 000 14 500 000 10 150 000 21.01.2020 Žádost o podporu ukončena ŘO



144 Nová generace software "Hotel" OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 12 970 000 11 500 000 8 050 000 21.01.2020 Žádost o podporu ukončena ŘO

145
Vytvoření CRM systému založeného na 

technologiích rozšířené reality a rozpoznání 
obrazu s využitím strojového učení

OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
DEEP VISION s.r.o. 17 000 000 16 700 000 11 690 000 21.01.2020 Žádost o podporu ukončena ŘO

146
Vývoj systémů pro ochranu před výbuchem 

kovových prachů
OPPIK 1.1

72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace IV

VST Engineering, spol. s 
r.o.

2 500 000 2 500 000 1 750 000 21.01.2020 Žádost o podporu ukončena ŘO

147 LNG Kryogenní čerpadlo OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
CNG realizační cz, s.r.o. 4 235 000 3 500 000 2 800 000 21.01.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

148 Mobilní plnící stanice LCNG E OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV

Česká energeticko - 
auditorská společnost, 

s.r.o.
13 915 000 11 500 000 9 200 000 21.01.2020

Projektová žádost nepředložena 
v termínu do výzvy ŘO

149 ELLA-CS - projekt Inovace 2020 - 2022 OPPIK 1.1
73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Inovace - Inovační projekt IV
ELLA-CS, s.r.o. 18 000 000 14 000 000 4 900 000 21.01.2020 Žádost o podporu ukončena ŘO

150
Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé 

rozvodny ZL 21 Semtín
OPPIK 2.3

76. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti VI

SK - EKO Pardubice s. r. o. 11 979 000 9 900 000 4 455 000 21.01.2020
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

151
ITI MATRIX HOUSE - zavedení výroby 

inovativního dřevěného panelu
OPPIK 1.1

73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Inovace - Inovační projekt IV

MATRIX a.s. 282 405 863 144 295 714 50 503 500 14.02.2020
Žádost o podporu stažena 

žadatelem

152
ITI MATRIX HOUSE - zavedení výroby 

inovativních fasádních prvků za použití 
karbonizace povrchu dřeva

OPPIK 1.1
73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Inovace - Inovační projekt IV
MATRIX a.s. 21 780 000 18 000 000 6 300 000 14.02.2020

Žádost o podporu doporučena k 
financování

153 Tisk inovativně OPPIK 1.1
73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Inovace - Inovační projekt IV
Popcup s.r.o. 5 500 000 5 500 000 2 475 000 14.02.2020

Projektová žádost nepředložena 
do výzvy ŘO

154 Polygon OPPIK 1.1
74. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál IV
Energeticko - vodárenský 

inovační klastr z.s.
9 922 000 8 200 000 4 100 000 14.02.2020 Žádost o podporu ukončena ŘO

155 Virtuální operátor Komunitní elektrárny OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
Energeticko - vodárenský 

inovační klastr z.s.
24 200 000 20 000 000 16 000 000 13.-18.03.2020 Žádost o podporu ukončena ŘO

156
Modernizace odbavovacího systému 

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 77. Dopravní telematika V
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

157
Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice 

s navazujícími cyklostezkami
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město 
Pardubice

�3 538 168,88 2 750 466 2 337 896 13.-18.03.2020
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

158
Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a 

Rosicemi
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město 
Pardubice

40 000 000 38 500 000 32 725 000 13.-18.03.2020 Projekt fyzicky ukončen

159 Lávka u Aldisu IROP 1.2
78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VII
statutární město Hradec 

Králové
145 200 000 114 117 000 96 999 450 13.-18.03.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

160
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město Hradec 
Králové

15 345 012 7 000 000 5 950 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

161
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Benešovo náměstí
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

statutární město 
Pardubice

19 035 269 18 602 900 15 812 465 13.-18.03.2020
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

162
Stavební úpravy a modernizace odborných 

učeben ZŠ Bezručova
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

statutární město Hradec 
Králové

20 000 000 20 000 000 17 000 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

163
Nástavba a modernizace odborných učeben 

ZŠ Mandysova
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

statutární město Hradec 
Králové

15 000 000 15 000 000 12 750 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

164
Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné 

Dvory
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

statutární město Hradec 
Králové

35 000 000 21 200 000 18 020 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

165 Galerie města Pardubic IROP 3.1
81. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VII
statutární město 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

166
Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Zámeček
IROP 3.1

81. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VII

statutární město 
Pardubice

33 033 632 23 600 000 20 060 000 13.-18.03.2020
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

167 Automatické mlýny - silo a parter IROP 3.1
81. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VII
Nadace Automatické 

mlýny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 13.-18.03.2020

Žádost o podporu splnila 
podmínky způsobilosti k 

financování

168
Obnova Winternitzových automatických 

mlýnů pro krajskou galerii
IROP 3.1

81. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VII

Pardubický kraj 314 904 000 256 470 600 218 000 010 13.-18.03.2020
Žádost o podporu splnila 
podmínky způsobilosti k 

financování

169 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3 83. Dopraví telematika (Řízení dopravy) V
statutární město 

Pardubice
76 550 000 50 000 000 42 500 000 13.-18.03.2020

Žádost o podporu doporučena k 
financování s výhradou

170
Inteligentní dopravní systém v Hradci 

Králové	
OPD 2.3 83. Dopraví telematika (Řízení dopravy) V

statutární město Hradec 
Králové

277 450 000 208 000 000 176 800 000 13.-18.03.2020
Žádost o podporu doporučena k 

financování s výhradou

171 Sídlo firmy KPassemblies OPPIK 2.3
 84. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti VII
KPassemblies s.r.o. 24 000 000 18 500 000 8 325 000 03.04.2020

Projektová žádost nepředložena 
v termínu do výzvy ŘO

172 Chodník Rybova - Čajkovského IROP 1.2
79. Nemotorová doprava - Bezpečnost 

dopravy II
statutární město Hradec 

Králové
3 500 000,00 3 500 000,00 2 975 000,00 30.04.-05.05.2020 Projekt fyzicky ukončen

173
Odborná učebna pracovních činností, 

Základní škola Dašice
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

Město Dašice 3 000 000,00 3 000 000,00 2 550 000,00 30.04.-05.05.2020
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

174 Modernizace počítačové učebny IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Základní škola 

Rohovládova Bělá
1 300 000,00 1 300 000,00 1 105 000,00 30.04.-05.05.2020

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

175 Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Obec Mikulovice 1 600 000,00 1 600 000,00 1 360 000,00 30.04.-05.05.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

176
Vybudování odborné učebny IT včetně 

konektivity v celé ZŠ Eduarda Nápravníka 
Býšť, okres Pardubice

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Základní škola Eduarda 

Nápravníka Býšť
6 000 000,00 6 000 000,00 5 100 000,00 30.04.-05.05.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

177
Rekonstrukce odborných učeben včetně 

zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, 
budova Sladkovského

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Město Chrudim 6 896 439,73 6 896 439,73 5 861 973,77 30.04.-05.05.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

178 Centrální polytechnické dílny IROP 2.4
85. Infrastruktura pro neformální, 
zájmové a celoživotní vzdělávání

statutární město 
Pardubice

263 753 392,00 169 709 542,27 144 253 110,93 26.-29.10.2020
Žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a podmínky 
přijatelnosti

179 Terminál Univerzita IROP 1.2 86. Přestupní uzly v aglomeraci IV
statutární město 

Pardubice
30 000 000,00 30 000 000,00 25 500 000,00 03.03.2021 Vyjádření ŘV ITI

180 Terminál B IROP 1.2 86. Přestupní uzly v aglomeraci IV
statutární město 

Pardubice
169 400 000,00 111 111 111,11 94 444 444,44 16.06.2021 Vyjádření ŘV ITI

181
Modernizace přestupního uzlu MHD v 

centru města "U Fortny"
IROP 1.2 89. Přestupní uzly v aglomeraci V

statutární město Hradec 
Králové

46 500 000,00 27 000 000,00 22 950 000,00 16.06.2021 Vyjádření ŘV ITI

182
Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: 
Stezka Mechu a Perníku – úsek Dříteč – 

Němčice
IROP 1.2

90. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
IX

Svazek obcí Hradubická 
labská

6 200 000,00 6 200 000,00 5 270 000,00 16.06.2021 Vyjádření ŘV ITI



183
Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: 

Stezka Mechu a Perníku – úsek Němčice – 
Kunětická hora

IROP 1.2
90. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IX
Svazek obcí Hradubická 

labská
3 600 000,00 3 600 000,00 3 060 000,00 16.06.2021 Vyjádření ŘV ITI

184 Rekonstrukce křižovatky U Fortny IROP 1.2
91. Nemotorová doprava - Bezpečnost 

dopravy IV
statutární město Hradec 

Králové
32 000 000,00 12 941 176,47 11 000 000,00 16.06.2021 Vyjádření ŘV ITI

∑ 8 448 126 874 6 684 069 346 5 262 757 855

# Název projektu OP SC Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek EU 

(Kč) ve Vyjádření 
ŘV

Rozhodnutí
ŘV ITI (-) - datum 

jednání ŘV
Stav projektu

1
Přístavba východního křídla školy pro 

odborné učebny DELTA
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – PCE část aglomerace

DELTA – Střední škola 
informatiky a ekonomie, 

Základní škola a Mateřská 
škola, s.r.o.

17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

2
Základní škola Lhota pod Libčany stavební 

úpravy a podkrovní vestavba 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Lhota pod Libčany 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017 Žádost o podporu ukončena ŘO

3
Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a 

MŠ Nechanice, okres Hradec Králové 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

ZŠ a MŠ Nechanice, okres 
Hradec Králové

1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017
Projektová žádost nepředložena 

do výzvy ZS ITI

4 Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projektová žádost stažena z 
výzvy ZS ITI, projekt uspěl v 

individuální výzvě

5 Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Předměřice nad 
Labem

4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

6 Výstavba odborných učeben fyziky a chemie IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace

Bohemia – Hotelová škola 
a Střední pedagogická 
škola a Základní škola 

s.r.o.

10 423 600 10 323 600 8 775 060 20.06.2018
Projektový záměr neuspěl ve 

výzvě nositele

7
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon-Polabiny) 

- úsek 58
IROP 1.2

34. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
III

Statutární město 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018
Projektový záměr neuspěl ve 

výzvě nositele

8
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
V

Statutární město Hradec 
Králové

14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019
Projektový záměr neuspěl ve 

výzvě nositele

9
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VI

Statutární město Hradec 
Králové

14 300 000 6 000 000 5 100 000 09.10.2019
Projektový záměr neuspěl ve 

výzvě nositele

10 INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE OPPIK 1.2
69. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Služby infrastruktury - aktivita 
A, B, C, D 

REXALA a. s. 60 000 000 60 000 000 30 000 000 21.01.2020
Projektový záměr neuspěl ve 

výzvě nositele

11 Energeticky úsporná obec OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ENUPRO s.r.o. 21 296 000 17 600 000 14 080 000 13.-18.03.2020

Projektový záměr neuspěl ve 
výzvě nositele

12
PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) - 

PROVOZ
OPPIK 1.2

75. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D 

Hi-Tech inovační klastr z. 
s.

4 800 000 4 800 000 2 400 000 13.-18.03.2020
Projektový záměr neuspěl ve 

výzvě nositele

13
PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) - 

SLUŽBY
OPPIK 1.2

75. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D 

Hi-Tech inovační klastr z. 
s.

5 400 000 5 400 000 2 700 000 13.-18.03.2020
Projektový záměr neuspěl ve 

výzvě nositele

∑ 220 719 600 174 000 000 131 225 060

Poznámka: Ve výzvách nositele číslo 8 a 11 nebylo "Vyjádření ŘV ITI" právně závazné



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
• vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 553 331 980 Kč
• Vyjádření ŘV ITI získalo 197 projektových záměrů v dotační částce 5 540 801 872 Kč

• z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní
Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)

• 129 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU
3 213 105 760 Kč

• vyhlášeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 557 302 138 Kč
(ukončeno 40 výzev ZS ITI, 7 výzev probíhá)

• k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 152 projektů v celkové částce 3 812 453 615 Kč
• 123 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší

podpory EU 3 050 881 316 Kč
• 113 projektů za 2 409 288 356 Kč dotačních má vydaný právní akt
• 79 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 951 775 893 Kč
• 71 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 849 255 469 Kč

Příloha 2_Přehled čerpání Strategie ITI 6_2021



ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE STRATEGII
OP SC Alokace celkem v SITI 

(SC)
Alokace celkem v SITI 

(OP) Alokace celkem v SITI

IROP
1.2 614 400 000

2 174 026 667

3 570 306 667

2.4 626 300 000
3.1 933 326 667

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000

OPPIK

1.1 206 014 040

296 000 000
1.2 20 300 000
2.1 0
2.3 69 685 960
2.4 0
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PŘEHLED VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC Vyhlášené výzvy 9/2016-5/2021

IROP
1.2 1 087 443 034

3 573 968 804,99

6 553 331 980

2.4 828 665 501
3.1 1 657 860 269

OPD 1.4 251 323 405 963 193 045
2.3 711 869 640

OPŽP 1.1 50 800 000 240 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 577 295 939 577 295 939

OPPIK

1.1 776 727 940

1 198 874 191
1.2 168 775 000
2.1 0
2.3 245 376 691
2.4 7 994 560

Příloha 2_Přehled čerpání Strategie ITI 6_2021



ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC
Projekty s rozhodnutím ŘV ITI

- kladným; 
- záporným s možností předložení do výzvy ZS ITI

Projekty vrácené ŘV ITI k dopracování

IROP
1.2 896 421 563

3 355 098 462

5 438 646 812

9 350 000
9 350 000

9 350 000

2.4 893 269 346 0
3.1 1 565 407 553 0

OPD
1.4 180 876 249

714 096 429
0

0
2.3 533 220 180 0

OPŽP
1.1 10 800 000

346 818 957
0

0
1.2 336 018 957 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0

OPPIK

1.1 370 465 900

509 153 664

0

0
1.2 23 750 000 0
2.1 0 0
2.3 110 047 764 0
2.4 4 890 000 0
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ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC Projekty předložené k hodnocení  na 
ZS ITI/ŘO

Projekty splnily při hodnocení ZS ITI 
formální náležitosti a podmínky 

přijatelnosti
Projekty s vydaným právním aktem

IROP
1.2 511 498 952

2 249 105 388

3 812 453 615

449 518 236

2 170 554 774

3 653 451 560

405 839 657

1 623 021 231

2 409 288 356

2.4 713 885 870 697 315 971 481 585 821

3.1 1 023 720 566 1 023 720 566 735 595 753

OPD
1.4 163 665 317

384 952 727
163 665 317

384 952 727
89 651 697

98 159 115
2.3 221 287 411 221 287 411 8 507 419

OPŽP
1.1 10 800 000

346 818 957
10 800 000

346 818 957
10 800 000

200 000 000
1.2 336 018 957 336 018 957 189 200 000

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 513 479 301 513 479 301 386 962 347 386 962 347

OPPIK

1.1 219 621 962

318 097 242

145 441 502

237 645 802

44 429 531

101 145 662

1.2 19 832 138 17 607 000 0

2.1 0 0 0

2.3 74 597 299 74 597 299 56 716 132

2.4 4 045 844 0 0
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ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC Proplacené ŽoP v rámci projektů Fyzicky ukončené projekty Projekt finančně ukončen
ze strany ŘO

IROP

1.2 247 000 861

1 164 948 379

1 465 340 968

249 763 478

838 676 787

951 775 893

215 510 331

771 899 004

849 255 469

2.4 433 660 409 436 185 048 433 660 413

3.1 484 287 108 122 728 260 122 728 260

OPD
1.4 41 556 065

45 809 774
51 540 484

60 047 902
36 445 440

36 445 440
2.3 4 253 709 8 507 419 0

OPŽP
1.1 608 714

15 729 117
0

0
0

0
1.2 15 120 402 0 0

OPVVV 1.2 190 047 115 190 047 115 0 0 0 0

OPPIK

1.1 33 365 402

48 806 584

38 979 531

53 051 204

26 839 353

40 911 026
1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 15 441 182 14 071 673 14 071 673

2.4 0 0 0

Příloha 2_Přehled čerpání Strategie ITI 6_2021



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (ČERVEN 2021)

OP Alokace celkem v SITI 
(OP)

Aktivní projekty s 
rozhodnutím ŘV ITI 
(s možností podání 

úspěšné plné žádosti) s 
aktuálně známou výší 

přidělené či požadované 
dotace

Aktivní projekty 
předložené k hodnocení 
na ZS ITI/ŘO s aktuálně 

známou výší přidělené či 
požadované dotace

Projekty s vydaným 
právním aktem

IROP 2 174 026 667 2 153 746 905 1 991 522 460 1 623 021 232
OPD 486 330 000 347 343 846 347 343 846 98 159 115

OPŽP 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

OPVVV 413 950 000 386 962 347 386 962 347 386 962 347

OPPIK 296 000 000 125 052 662 125 052 662 101 145 662

Celkem 3 570 306 667 3 213 105 760 3 050 881 316 2 409 288 356

% 100 90,00 85,45 67,48

Počet projektů 129 123 113

Březen 2021 3 553 640 000 3 102 027 646 3 076 527 646 2 218 820 603

% 100 87,29 86,57 63,52

Počet projektů 126 125 104
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Počet PZ: 129 Podpora EU: 3,74 mld. Kč Alokace SITI: 3,57 mld. Kč 
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PŘEHLED PROJEKTŮ MĚSTA PARDUBIC, 
DPMP, VAK a P-PINK

K 15. 6. 2021

Příloha 3_ Město Pardubice v ITI



MĚSTO PARDUBICE, DPMP A VAK V ITI
(PROJEKTY S JIŽ VYDANÝM PRÁVNÍM AKTEM) 

• město Pardubice zatím získalo z ITI dotaci pro 21 projektů v částce 233 330 320 Kč
• DPmP zatím získal z ITI dotaci pro 6 projektů v částce 125 260 852 Kč
• VaK získal z ITI dotaci pro 2 projekty v částce 200 000 000 Kč

• CELKEM: 29 projektů s dotační podporou EU ve výši 558 591 172 Kč

Příloha 3_ Město Pardubice v ITI



MĚSTO PARDUBICE, DPMP A VAK V ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
(PROJEKTY S JIŽ VYDANÝM PRÁVNÍM AKTEM) 

Název projektu OP SC Žadatel
Rozpočet v 

právním aktu 
(Kč)

CZV (Kč)
Příspěvek EU 

(Kč) - přidělená 
podpora

Aktuální stav projektu

Stará vojenská plovárna (Vinice 25) IROP 1.2 Statutární město 
Pardubice 8 281 529 7 130 638 6 061 042 Projekt finančně ukončen 

ze strany MF-PCO

Cyklostezka Svítkov - Srnojedy IROP 1.2 Statutární město 
Pardubice 7 336 844 6 744 890 5 733 157 Projekt finančně ukončen 

ze strany MF-PCO

Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) IROP 1.2 Statutární město 
Pardubice 13 617 128 5 387 985 4 579 787 Projekt finančně ukončen 

ze strany MF-PCO

Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes IROP 1.2 Statutární město 
Pardubice 4 714 864 3 050 579 2 592 992 Projekt finančně ukončen 

ze strany MF-PCO
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro 
přecházení na ulici Pražské IROP 1.2 Statutární město 

Pardubice 3 113 880 1 897 235 1 612 650 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s 
navazujícími cyklostezkami IROP 1.2 Statutární město 

Pardubice 3 092 281 2 672 658 2 271 760 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a 
Rosicemi IROP 1.2 Statutární město 

Pardubice 40 820 303 38 498 409 32 723 648 Projekt fyzicky ukončen

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Bratranců Veverkových IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 22 028 221 17 423 316 14 809 819 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Družstevní IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 26 267 692 9 444 114 8 027 497 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole npor. Eliáše IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 23 825 580 16 008 765 13 607 451 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Ohrazenice IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 25 494 175 10 168 327 8 643 078 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Spořilov IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 16 454 960 15 634 782 13 289 565 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Staňkova IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 26 946 860 11 203 771 9 523 205 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Studánka IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 29 155 838 17 594 155 14 955 031 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Závodu Míru IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 21 668 674 16 992 459 14 443 590 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO



MĚSTO PARDUBICE, DPMP A VAK V ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
(PROJEKTY S JIŽ VYDANÝM PRÁVNÍM AKTEM) 

Název projektu OP SC Žadatel
Rozpočet v 

právním aktu 
(Kč)

CZV (Kč)
Příspěvek EU 

(Kč) - přidělená 
podpora

Aktuální stav projektu

Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Josefa Ressla IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 23 721 385 11 554 311 9 821 164 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Dubina IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 38 524 975 11 764 706 10 000 000 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Benešovo náměstí IROP 2.4 Statutární město 

Pardubice 18 214 799 17 726 431 15 067 466 PProjekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce a modernizace Památníku 
Zámeček IROP 3.1 Statutární město 

Pardubice 39 188 094 23 600 000 20 060 000 Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

Galerie města Pardubic IROP 3.1 Statutární město 
Pardubice 270 857 651 20 000 000 17 000 000 Projekt ve fyzické realizaci

Kamerový systém Pardubice OPD 2.3 Statutární město 
Pardubice 19 700 213 10 008 728 8 507 419 Projekt fyzicky ukončen

Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích IROP 1.2 Dopravní podnik 

města Pardubic a.s. 63 990 850 46 995 000 39 945 750 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Modernizace odbavovacího systému 
cestujících v MHD v Pardubicích IROP 1.2 Dopravní podnik 

města Pardubic a.s 35 971 768 29 503 720 25 078 162 Projekt ve fyzické realizaci

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště 
Zámeček OPD 1.4 Dopravní podnik 

města Pardubic a.s 15 453 485 12 713 717 10 806 660 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a 
Ohrazenici OPD 1.4 Dopravní podnik 

města Pardubic a.s 36 856 872 30 163 271 25 638 780 Projekt finančně ukončen 
ze strany MF-PCO

Trolejbusová trať ve Studentské ulici OPD 1.4 Dopravní podnik 
města Pardubic a.s 12 738 000 9 990 000 8 491 500 Projekt s vydaným právním 

aktem

Posílení napájení trolejbusových tratí v 
centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“ OPD 1.4 Dopravní podnik 

města Pardubic a.s 21 802 000 18 000 000 15 300 000 Projekt s vydaným právním 
aktem

Pardubice, Opočínek - kanalizace OPŽP 1.1 VAK Pardubice, a.s. 22 721 992 16 941 176 10 800 000 Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

Zajištění kapacity a kvality skupinového 
vodovodu Pardubice OPŽP 1.2 VAK Pardubice, a.s. 637 777 157 222 588 235 189 200 000 Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci
Celkem 29 projektů (SMP 21, DPMP 6, VAK 2) 1 530 338 070 661 401 378 558 591 172



MĚSTO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI
(PROJEKTY V PROCESU HODNOCENÍ) 

Název projektu OP SC Žadatel
Rozpočet v 

žádosti/záměru 
(Kč)

CZV (Kč)
Příspěvek EU (Kč) 

- požadovaná 
podpora

Aktuální stav projektu

Terminál Univerzita IROP 1.2 Statutární město 
Pardubice 30 000 000 30 000 000 25 500 000 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

Terminál B IROP 1.2 Statutární město 
Pardubice 169 400 000 111 111 111 94 444 444 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

Centrální polytechnické dílny IROP 2.4 Statutární město 
Pardubice 356 703 781 169 709 542 144 253 111

Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti

Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích OPD 2.3 Statutární město 
Pardubice 31 338 758 27 273 158 23 182 184

Žádost o podporu splnila 
podmínky věcného 

hodnocení s výhradou

Inteligentní parkovací systém v 
Pardubicích OPD 2.3 Statutární město 

Pardubice 54 234 794 34 896 344 29 661 892
Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 
hodnocení s výhradou

Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní 
nádraží OPD 1.4 Dopravní podnik 

města Pardubic a.s 58 698 038 45 000 000 38 250 000 Žádost o podporu 
doporučena k financování

Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných 
služeb P-PINK pro MSP OPPIK 1.2

Pardubický 
podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

2 214 000 2 214 000 1 107 000
Žádost o podporu 

doporučena k financování 
s výhradou

Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 
363 a 372 pro umístění P-PINK OPPIK 1.2

Pardubický 
podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

33 000 000 33 000 000 16 500 000
Žádost o podporu 

doporučena k financování 
s výhradou

Celkem 8 projektů (SMP 5, DPMP 1, P-PINK 2) 735 589 371 453 204 155 372 898 631

Příloha 3_ Město Pardubice v ITI



MĚSTO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI
CELKEM „ŽIVÉ“ PROJEKTY

• Město Pardubice
• 26 projektů
• celkové výdaje: 1 324 703 279 Kč
• CZV: 647 496 414 Kč
• dotace EU: 550 371 952 Kč

• Dopravní podnik města Pardubic
• 7 projektů
• celkové výdaje (PA): 245 511 013 Kč
• CZV: 192 365 708 Kč
• dotace EU: 163 510 852 Kč

• Vodovody a kanalizace Pardubice
• 2 projekty
• celkové výdaje (PA): 660 499 149 Kč
• CZV: 239 529 411 Kč
• dotace EU: 200 000 000 Kč

• P-PINK
• 2 projekty
• celkové výdaje: 35 214 000 Kč
• CZV: 35 214 000 Kč
• dotace EU: 17 607 000 Kč

• celkem
• 37 projektů
• celkové výdaje: 2 265 927 441 Kč
• CZV: 1 114 605 533 Kč
• dotace EU: 931 489 804 Kč

Příloha 3_ Město Pardubice v ITI
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Doprava je nezbytná pro rozvoj ekonomiky a spole*nosti. Zárove+ je ale také doprava jedním z nejv!t"ích zdroj' 
emisí skleníkov#ch plyn'. Proto je nezbytné, v souladu s cíli dokumentu „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a 
udr%iteln# r'st podporující za*len!ní“, nalézt $e"ení, která zmírní ne%ádoucí vlivy dopravy, ale zárove+ nebudou mít 
negativní vliv na ekonomiku a mobilitu obyvatel. 

1.1 CHARAKTERISTIKA PLÁNU UDR!ITELNÉ M"STSKÉ MOBILITY 

Pokyny t#kající se P$ípravy a implementace Plán' udr%itelné m!stské mobility byla zve$ejn!na Evropskou komisí v 
lednu 2014. Jejich cílem bylo poskytnout podporu a nasm!rování expert'm na m!stskou dopravu a mobilitu a dal"ím 
zainteresovan#m stranám ú*astnícím se procesu p$ípravy a implementace PUMM. 

Definují Plán udr%itelné m!stské mobility jako strategick# plán ur*en# k pokrytí pot$eb mobility osob a firem ve 
m!stech a jejich okolí udr%iteln#m zp'sobem, co% napomáhá zajistit dlouhodobou ekonomickou %ivotaschopnost p$i 
respektování spole*ensk#ch a environmentálních pot$eb. Zd'raz+ují, %e PUMM vychází z existujících plánovacích 
postup' a odpovídajícím zp'sobem zohled+uje principy integrace, ú*asti a evaluace.  

Plány udr%itelné m!stské mobility se obecn! zab#vají následujícími základními cíli:  

• sní%it zne*i"t!ní ovzdu"í, hluk, objem emisí skleníkov#ch plyn' a spot$ebu energií 
• zlep"it ú*innost a nákladovou efektivitu p$epravy osob a zbo%í 
• p$isp!t k posílení atraktivity a kvality m!stského prost$edí a území ve prosp!ch ob*an', ekonomiky a 

spole*nosti jako celku 
• zlep"ení mobility a dostupnosti m!sta, a to i ve vztahu k okolním obcím a spádovému území 
• zv#"ení bezpe*nosti dopravy 

-E(ENÉ ÚZEMÍ 

V obecném pojetí Plány mobility v!t"inou pokr#vají území tzv. aktivních regionálních a dopravn! funk*ních oblastí, 
pro n!% komplexní p$ístup p$edstavuje smysluplné a funk*ní $e"ení dopravního plánování. M'%e se jednat také o 
komplexn!j"í soubory propojen#ch obcí s vysokou dopravn! funk*ní interakcí v rámci regionu.  

Plán udr%itelné m!stské mobility m!sta Pardubice je $e"en pro území m!sta Pardubice a spádové oblasti dle 
dolo%eného obrázku, v*etn! obcí Kun!tice, Lány u Da"ic, Úh$etická Lhota, Dubany, T$ebosice, Staré Jesen*any a 
D$enice. V pot$ebné mí$e jsou hodnoceny vazby na dal"í okolní m!sta a obce, v*etn! hlavních regionálních a 
nadregionálních vazeb. Zájmové území p$edstavuje v celkovém úhrnu zhruba 118 tisíc obyvatel, stav k 31. 12. 2019. 
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Obrázek 1: vymezení zájmového území PUMM Pardubice 

FÁZE ZPRACOVÁNÍ PLÁNU MOBILITY 

Plán mobility tvo$í následující *ásti, p$i*em% dokon*ení díla je stanoveno na 12/2021: 

• P$ípravná fáze 
• Komunika*ní strategie 
• Analytická *ást 
• Návrhová *ást 
• Ak*ní plán. 

Následující po%adavky up$es+ují nebo roz"i$ují obecné po%adavky a doporu*ení dle metodiky Metodika pro p$ípravu 
plán' udr%itelné mobility m!st &eské republiky (Centrum dopravního v#zkumu, 2015). 

Analytická fáze stanovuje p$esn!j"í návaznosti a vymezení rozsahu $e"eného území, rozd!luje identifikované 
zainteresované strany dle jejich p$ístupu k tvorb! SUMP a identifikuje podkladová data vyu%itelná pro zpracování 
plánu. V rámci úvodní anal#zy jsou identifikovány hlavní problémy a nedostatky dat, na jejich% základ! pak byly 
specifikovány oblasti sb!r' pot$ebn#ch dat, nastaveny parametry jednotliv#ch pr'zkum' a po%adavky na v#stupní 
anal#zy. V rámci anal#z dopravy byl hodnocen mj. stav jednotliv#ch dopravních mód'. Sou*ástí analytické fáze je 
dále prognóza demografie, dopravy i urbanistického v#voje m!sta. 

Návrhová fáze stanoví vize, dále pak strategické a specifické cíle m!sta. Ve spolupráci se zainteresovan#mi 
stranami bude identifikována vize mobility, která bude ur*ovat dlouhodob# trend v#voje mobility ve m!st!. Vize bude 
odpovídat na otázky, kam a jak by m!lo m!sto sm!$ovat v otázce mobility ve v#hledovém horizontu roku 2035. Na 
základ! vize mobility budou stanoveny strategické a specifické cíle, které budou m!$itelné a bude mo%né sledovat 
jejich napln!ní. -e"ení bude postaveno na scéná$i sou*asného stavu, scéná$i „business as usual“ a v#hledovém 
scéná$i sestaveném ve spolupráci se "irokou a odbornou ve$ejností. Dosa%ení cíl' bude podporovat soubor opat$ení 
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investi*ního i neinvesti*ního charakteru, která povedou k $e"ení identifikovan#ch pot$eb. Budou vyhodnoceny 
ekonomické nároky jednotliv#ch opat$ení v*etn! anal#zy mo%n#ch zdroj'. 

Ak&ní plán bude obsahovat navr%ená opat$ení, která budou jedním z v#stup' návrhové fáze. Jednotlivá opat$ení 
budou dopln!na informacemi o jejich dopadu, mí$e p$isp!ní k problematice udr%itelné mobility, ekonomické 
náro*nosti, mo%nostech financování a dal"ími. Ak*ní plán bude obsahovat priority jednotliv#ch opat$ení i 
odpov!dnosti za jejich realizaci a bude zpracován na období 5 let od ukon*ení zpracování Plánu mobility. Plán bude 
slou%it jako podklad pro vypracování dal"ích detailních anal#z pro konkrétní navr%ená opat$ení. 

P$edkládaná Analytická &ást má za cíl shromá%d!ní a anal#zu dostupn#ch informací o stavu a mo%nostech rozvoje 
v"ech dopravních subsystém' a tendenci v#voje p$epravních vztah'. Obsahuje vyhodnocení v"ech dopravních 
systém' po stránce kapacity, nabídky a poptávky a z nich vypl#vající disproporce, které je nutné $e"it. Z dostupn#ch 
podklad' a dopravních pr'zkum' je odvozena hybnost obyvatel a hlavní sm!rovost p$epravních vztah' ka%dodenní 
dopravy. V analytické *ásti je provedeno vyhodnocení stávající kvality mobility, zhodnocení dopravní obslu%nosti a 
dostupnosti v jednotliv#ch *ástech m!sta a prostupnost území pro p!"í a cyklistickou dopravu. Je vyhodnocena 
dopravní bezpe*nost jednotliv#ch druh' dopravy. Pro ka%d# dopravní systém je provedena p$ehledná anal#za SWOT, 
v záv!ru analytické *ásti pak souhrnná a komplexní anal#zy SWOT pro celou dopravní soustavu. 

Sou*ástí analytické *ásti je vyhotovení dopravního modelu. 

ORGANIZA&NÍ STRUKTURA 

Objednatelem Plánu mobility je Statutární m!sto Pardubice, jeho zhotovitelem pak projektov# t#m spole*nosti 
UDIMO. Plán mobility je $ízen externím projektov#m mana%erem a jeho obsah tvo$í dopravní in%en#$i ve spolupráci 
s mana%erskou strukturou na stran! objednatele i odbornou a "irokou ve$ejností. Jádro mana%erské struktury na 
stran! m!sta tvo$í Pracovní skupina $ízená projektov#m mana%erem. Sou*ástí Pracovní skupiny jsou zástupci t!chto 
organizací: 

• Magistrát m!sta Pardubic 
• Dopravní podnik m!sta Pardubic 
• Slu%by m!sta Pardubic 
• Dopravní fakulta Jana Pernera (Univerzita Pardubice) 

Pracovní skupina na stran! m!sta p'sobí jako poradní orgán zpracovatele, která pr'b!%né v#stupy zpracovatele 
p$ipomínkuje a konzultuje. &lenové pracovní skupiny se aktivn! podílejí na organizaci a realizaci workshop' a dal"ích 
participa*ních aktivitách.  

O strategick#ch krocích Plánu udr%itelné mobility rozhoduje -ídící skupina, která je slo%ená ze zástupc' politické 
reprezentace m!sta Pardubic, vedoucích zainteresovan#ch odbor' Magistrátu m!sta Pardubic a $editel' zapojen#ch 
organizací a spole*ností. Má celkem 14 *len'.  
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Obrázek 2: základní schéma organiza*ní struktury 

Pr'b!%né díl*í v#stupy projednává Rada m!sta Pardubic. Záv!re*n# dokument bude p$edlo%en Zastupitelstvu m!sta 
Pardubic ke schválení. 

Zpracování dokumentu je pr'b!%n! konzultováno s celou $adou odborník', kte$í jsou zapojeni prost$ednictvím 
workshop' a individuálních konzultací. Plán mobility nezapomíná také na hlavní aktéry dopravního systému a tím je 
"iroká ve$ejnost, která je zapojena formou interaktivních problémov#ch map, dotazníkového "et$ení nebo zapojením 
do panelov#ch diskuzí. 

1.2 OBSAHOVÉ SHRNUTÍ KAPITOL 

Strategická anal'za – kapitola je zam!$ena na p$iblí%ení souvisejících strategick#ch a koncep*ních rámc' 
evropsk#ch dokument', národních dokument', územního plánování, strategií a oborov#ch koncepcí kraje a m!sta. 
Strategická anal#za se primárn! vztahuje k doprav! a mobilit!, sou*asn! se zaobírá problematikou vlivu na %ivotní 
prost$edí a zdraví osob. Kapitola v rámci tohoto dokumentu pouze shrnuje analyzované dokumenty, samotná 
anal#za dokument' je sou*ástí p$ílohy A- Strategická anal#za. 

Epidemická situace, omezení provozu – kapitola je zam!$ena na p$iblí%ení pr'b!hu zpracování Plánu mobility 
v dob! epidemické situace, resp. její vliv na provedení dopravních pr'zkum', v*etn! p$ípadného vlivu na získaná data. 
Sou*ástí kapitoly jsou informace o omezení provozu, které by na dopravní pr'zkumy mohlo také mít vliv. 
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Dopravní pr(zkumy – kapitola shrnuje v"echny dopravní pr'zkumy, které byly v rámci zpracování Analytické *ásti 
provedeny nebo analyzovány, v*etn! podrobn#ch v#sledk'.  Kapitola v rámci tohoto dokumentu pouze shrnuje 
dopravní pr'zkumy, samotná anal#za dokument' je sou*ástí p$ílohy B - Dopravní pr'zkumy. 

Mobilita v Pardubicích – kapitola obsahuje hodnocení vn!j"ích vazeb m!sta Pardubice v rámci &R, v území kraje a 
regionu a vnit$ních vazeb m!sta. V p$ípad! vztah' republikov#ch se jedná o kombinaci vztah' denních a 
nepravideln#ch, u vztah' krajsk#ch/regionálních a vnit$ních p$evládá denní pravidelnost. V#znam krajsk#ch a 
regionálních vazeb je z$ejm# z dat SLDB 2011. Denní dojí%.ka do zam!stnání a "koly do m!sta Pardubice *iní kolem 
12 tisíc osob a vyjí%.ka 2,6 tisíc osob, v úhrnu se jedná o 29,2 tisíc osob v obou sm!rech. Sou*ástí je srovnání s m!sty 
obdobné velikosti v oblasti d!lby p$epravní práce, systém MHD, parkování a sdílení dopravních prost$edk'. 

Ve)ejná doprava – kapitola dokládá d'le%ité souhrnné informace t#kající se rozsahu nabídky a poptávky ve$ejné 
hromadné dopravy obsluhující území m!sta Pardubice a jeho okolí. Dopravní obsluhu $e"eného území spole*n! 
zaji",uje m!stská hromadná doprava, ve$ejná linková doprava a %elezni*ní osobní doprava. Celkovou nabídku VHD 
v b!%ném pracovním dni tvo$í 1897 spoj' MHD, 466 spoj' VLD a 503 vlak' %elezni*ní osobní dopravy. Souhrnná 
poptávka, po*et nastupujících cestujících, byla odvozena na zhruba 90,7 tis. osob v b!%ném pracovním dni roku 2019. 
Kapitola dále obsahuje informace a anal#zy k letecké a vodní doprav!, je popsána integrace dopravy a multimodální 
systémy. 

Aktivní mobilita – kapitola pojednává o cyklistické a p!"í doprav!, dle pr'zkumu dopravního chování jedná o 
p$ibli%n! 29,3 tisíc cest za 24 hodin vykonan#ch cyklistickou dopravou a 64,9 tisíc cest p!"í dopravou. V úhrnu se tak 
jedná o p$ibli%n! 94,2 tisíc cest vykonan#ch cyklistickou a p!"í dopravou obyvateli m!sta Pardubice v b!%ném 
pracovním dni. Cyklistická doprava nabízí alternativní mo%nost p$epravy, jeho v#hodnost se projevuje p$edev"ím u 
cest do 3-6 km. Rozsah tras cyklistické dopravy, resp. tras s opat$eními podporující cyklistickou dopravu, *iní kolem 
151,2 km (m!$eno jednosm!rn!). &ást t#kající se cyklistické dopravy obsahuje také informace sdílení jízdních kol a 
elektrokolob!%ek. 

P!"í doprava je spjata prakticky s jakoukoli mobilitou, zahajuje a kon*í cestu automobilové dopravy, ve$ejné 
hromadné dopravy i cyklistické dopravy. Ve spojení zdroje a cíle je p!"í doprava v#hodná u krat"ích cest do 1-2 km, 
umo%+uje okam%itou mobilitu nezávislou na prostorov! a ekonomicky náro*n!j"ích druzích dopravy a p$ispívá ke 
zv#"ení kvality %ivota. 

Spole*n#m problémem cyklistické p!"í dopravy je p$edev"ím nehodovost a jejich záva%nost, za období 2015-2020 
do"lo k 623 dopravní nehodám s následky na %ivot! a zdraví a spole*n# provoz cyklistické a p!"í dopravy. 

Individuální automobilová doprava – kapitola obsahuje informace a anal#zy t#kající se dopravní situace automo-
bilové dopravy. Zab#vá se definicí základního komunika*ního systému podle urbanisticko-dopravní funkce ve m!st!, 
celková délka t!chto komunikací *iní 134,7 km (m!$eno jednosm!rn!). V kapitole je dolo%ena úrove+ automobilizace, 
jsou zde uvedeny celkové objemy dopravy, intenzity dopravy a kapacitní anal#zy vybran#ch k$i%ovatek, z dat vybí-
ráme – stupe+ automobilizace 550,6 vozidel/1000 obyvatel k 1. 1. 2020, celkov# po*et vozidel dle modelu dopravy 
za 24 hodin v objemu 221,9 tisíc, podíl tranzitní dopravy 25,6 % ze v"ech vozidel na vjezdech do m!sta. Kapacitní 
anal#zy prokázali labilní stav blízko v#konnosti u 5 k$i%ovatek a vy*erpanou kapacitu u 2 k$i%ovatek, ve v"ech p$ípa-
dech se jedná o krat"í *asové úseky v pr'b!hu dne.  

Kapitola je dopln!na o problematiku zklid+ování dopravy, nákladní dopravy a city logistiky zab#vající se zásobováním. 
D'le%ité jsou poznatky t#kající se dopravní nehodovosti, kdy z celkového po*tu 1331 dopravních nehod s následky 
na %ivot! a zdravá za období 2015-2020 zavili $idi*i IAD p$ibli%n! 75 % nehod.  
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Nákladní doprava – kapitola se zam!$uje na %elezni*ní a silni*ní nákladní dopravu, dokládá v#voj nákladní dopravy 
v &R, v*etn! závazku k celoevropskému cíli p$evést 30 % sou*asn#ch v#kon' silni*ní nákladní dopravy s délkou 
p$epravy nad 300 km na %elezni*ní nebo vodní dopravu do roku 2030 a k budování tzv. zelen#ch koridor' pro nákladní 
dopravu na %eleznici. Kapitola obsahuje zám!ry p$ekladi", kombinované dopravy v &R a regionu a logistická centra 
na území m!sta. Dále po*et evidovan#ch nákladních vozidel v rámci ORP Pardubice, intenzity nákladní dopravy a 
trasy silni*ní nákladní dopravy. Nap$íklad podíl kamionové dopravy z celkové silni*ní nákladní dopravy na hranicích 
m!sta vychází p$ibli%n! 42,5 %, za 24 hodin a jedná se o zhruba 6,3 tisíc vozidel. V záv!ru kapitoly je zmín!na 
problematika city logistiky se zam!$ením na zásobování. 

Doprava v klidu – kapitola pat$í mezi nejkomplikovan!j"í segmenty dopravní soustavy s bezprost$ední vazbou na 
územní plánování. Kapitola obsahuje data a rozbory k problematice parkování a odstavování vozidel na území zóny 
placeného stání a odstavování vozidel v lokalitách s bytovou v#stavbou. Stávající nabídka je v rámci ZPS tvo$ena 
rezidentními stáními a krátkodob#m parkováním u%ivatelské skupiny náv"t!vník, p$ípadn! parkováním st$edn!dob#m 
do 2 hodin. U%ivatelská skupina zam!stnanec je v rámci systému $e"ena okrajov!. Celkov# po*et parkovacích a 
odstavn#ch stání *iní 5,1 tisíc míst, z toho v rámci systému ZPS 4 tisíce míst, poptávka v no*ní dob! pak 3,1 tisíc 
vozidel. 

Ve 12 lokalitách bydlení by zji"t!na celková poptávka 17216 odstaven#ch (a zaparkovan#ch) vozidel. Z tohoto po*tu 
bylo evidováno 10,1 % vozidel zaparkovan#ch a odstaven#ch v rozporu s legislativou. Zaznamenáno bylo dále 431 
vozidel odstaven#ch na soukrom#ch plochách, jednalo se p$evá%n! o vozidla odstavená na parkovi"ti p$ilehl#ch 
obchod' po zavírací dob!. Orienta*ním pr'zkumem pak bylo zji"t!no 2172 stání v gará%ov#ch objektech, v*etn! 
hromadn#ch gará%í. Na parkovi"tích osobních vozidel bylo odstaveno 321 nákladních vozidel do 3,5 tuny. Nejvíce 
problematick#mi lokalitami jsou oblasti Drá%ka, Dubina a Dukla. 

Dopravní model – kapitola pojednává o tvorb! dopravního modelu a v#sledcích dopravního modelování. Ú*elem 
dopravního modelu je napodobení skute*ného dopravního procesu podle zji"t!n#ch nebo znám#ch zákonitostí. 
V#hodou modelu dopravy jako analytického nástroje je, %e na základ! znalostí vazeb systému umo%+uje p$edpov!. 
chování tohoto systému p$i r'zn#ch situacích a podmínkách. Zpracovan# dopravní model je vázán na zájmové území 
m!sta Pardubice. Hlavními postupn#mi kroky tvorby modelu jsou vstupní data a v#po*tová *ást se záv!re*nou 
kalibrací a validací modelu. 

Kapitola obsahuje následující modelové v#stupy pro v#chozí dopravní situaci roku 2019/2020: 

• Silni*ní doprava – doprava celkem 
• Silni*ní doprava – nákladní doprava nad 3,5t 
• Silni*ní doprava – tranzitní doprava 
• Ve$ejná hromadná doprava – doprava celkem. 

Vliv na $ivotní prost)edí – kapitola je zam!$ena na shromá%d!ní informací o stavu %ivotního prost$edí, kter# je 
dopravou ovliv+ován. Anal#za stavu se zab#vá p$edev"ím vlivem dopravy na ve$ejné zdraví, konkrétn! emise a hluk 
z dopravy. Podle imisních charakteristik &HMÚ dochází k mírnému p$ekro*ení limitu 1 nμg/m3. Mezi jeho 
nejv#znamn!j"í zdroje se $adí spalování pevn#ch paliv v kotlích ni%"ích v#kon', p$edev"ím v domácích topeni"tích, 
vliv sektoru dopravy se odhaduje na 0,8 %. V#stupy t#kající se hluku z dopravy jsou sou*ástí návrhové *ásti a 
vycházejí ze zpracovaného dopravního modelu. 

Druhou oblastí, která se promítne do návrhové *ásti, je problematika rostoucích teplot a mo%ností adaptací. 
Identifikace hlavních tepeln#ch ploch a chladících ploch dokládá provázanost s dopravou a obecn! s mobilitou. 
K hlavním tepeln#m plochám, spole*n! s v#robními halami, pat$í plochy obchodních center, v*etn! parkovacích ploch. 
-e"ení se p$ednostn! orientuje na maximální zachování stávající zelen! a v#sadbu nové, zastín!ní ploch a zastávek 
MHD. 
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Souvislosti – kapitola obsahuje p$edev"ím souhrnnou anal#zu dopravní nehodovosti, zab#vá se v#vojem a 
záva%ností nehod za období 2015-2020. Podrobn!ji jsou analyzovány dopravní nehody s ú*astí chodc' a cyklist', 
v*etn! jejich lokalizace a hlavních p$í*in vzniku.  

Kapitola se rovn!% zab#vá: 

• Stanovením energetické náro*nosti dopravní soustavy 
• Financováním dopravy z rozpo*tu m!sta 
• Problematikou $ízení provozu 
• Vyu%itelností hardwarového $e"ení pro $e"ení ITS a monitoring 
• &istou mobilitou. 

Souhrnná anal'za SWOT - obsahuje záv!re*n# v#*et rozhodujících a nejd'le%it!j"ích poznatk' analytické *ásti, 
resp. jednotliv#ch kapitol, které se promítnou do definované vize a tvorby v#vojov#ch scéná$' mobility. Zvolená 
popisná forma umo%+uje lépe vyjád$it komplexnost a provázanost dopravní soustavy. 

 



 

 

14 

Analytická *ástParduPlán 

2. STRATEGICKÁ ANAL*ZA 

Tato kapitola shrnuje p$ehled podklad', se kter#mi se zhotovitel pro ú*ely zpracování Plánu udr%itelné m!stské 
mobility statutárního m!sta Pardubice (dále jen Plán mobility) seznámil. Jejich podrobn!j"í anal#za související 
s problematikou tvorby Plánu mobility je sou*ástí p$ílohy A- Strategická anal#za. 

Dokumenty jsou rozd!leny do následujících okruh': 

• Evropské dokumenty 
• Národní dokumenty &R 
• Územní plánování 
• Oborové koncepce kraje 
• Strategie a politiky m!sta 
• Oborové koncepce m!sta. 

2.1 EVROPSKÉ DOKUMENTY  

Základním v#chodiskem v#hledové orientace mobility jsou Evropské dokumenty. Dále je sestaven v#b!r t!ch 
zásadních: 

• Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke konkurenceschopnému a 
efektivnímu dopravnímu systému; b$ezen 2011 

• Transevropské dopravní sít! TEN-T; prosinec 2013 
• Stanovisko Evropského hospodá$ského a sociálního v#boru k tématu Plán jednotného evropského 

dopravního prostoru – úsp!chy a úkoly; prosinec 2013 
• Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udr%iteln# r'st podporující za*len!ní; b$ezen 2010 

2.2 NÁRODNÍ DOKUMENTY #R 

Plán mobility respektuje národní dokumenty &R, v*etn! souvisejících zákon' a p$edpis'. Ní%e je strukturován v#b!r 
nejd'le%it!j"ích dokument' v rámci národní strategie &R, podrobn!j"í strategická mapa podklad' na národní úrovni 
je pak k dispozici na obrázku ní%e: 

• �Politika územního rozvoje &eské republiky (PUR &R); rok 2009, ve zn!ní Aktualizací *. 1, 2 a 3 (úplné zn!ní); 
rok 2019 

• �Dopravní politika &R pro období 2014-2020 s v#hledem do roku 2050; rok 2013 
• �Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050; rok 2019/2020 
• �Dopravní sektorové strategie 2. fáze; rok 2013, ve zn!ní aktualizace z roku 2018 
• �Bílá kniha koncepce ve$ejné dopravy 2015-2020 s v#hledem do roku 2030; rok 2014 
• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy &eské republiky pro léta 2013-2020; rok 2013 
• ��Národní rozvojov# program mobility pro v"echny na období (NRPM) 2016-2025; rok 2014 
• �Ak*ní plán rozvoje inteligentních dopravních systém' (ITS) v &R do roku 2020 (s v#hledem do roku 2050); 

rok 2015 
• Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s v#hledem do roku 2030; rok 2016 
• Národní ak*ní plán *isté mobility; rok 2015, v*etn! aktualizace; rok 2020 
• Aktualizace Národního programu sni%ování emisí; rok 2019 
• St$edn!dobá strategie zlep"ování kvality ovzdu"í do roku 2020; rok 2014 

2.3 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Plán mobility vychází z platné nebo projednávané územn! plánovací dokumentace Pardubického kraje a Statutárního 
m!sta Pardubice. V rámci $e"ení Plánu mobility budou hodnoceny definované urbanistické a dopravní zám!ry 



 

 

15 

Analytická *ástParduPlán 

v kontextu sledovaného scéná$e rozvoje a komplexnosti opat$ení, p$i*em% musí b#t zaru*ena harmonizace a 
kontinuita dokument'.  

Následn! je dolo%en v#b!r nejd'le%it!j"ích dokument': 

• �Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK) ve zn!ní aktualizace *. 2; rok 2019 a 
projednávaného návrhu aktualizace *. 3 

• Územní plán Pardubice – platn# (rok 2018) 
• Územní plán Pardubice – projednávan# 

2.4 STRATEGIE A OBOROVÉ KONCEPCE KRAJE 

Plán mobility navazuje na strategické dokumenty a oborové koncepce Pardubického kraje, p$ípadn! regionu. 
Následn! je dolo%en v#b!r nejd'le%it!j"ích dokument': 

• Program rozvoje Pardubického kraje; rok 2014, zpracovává se aktualizace 
• Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji; rok 2016 
• Plán dopravní obslu%nosti Pardubického kraje pro období 2016–2020; rok 2016 

2.5 STRATEGIE A OBOROVÉ KONCEPCE M"STA 

Jedná se o vybrané dokumenty zab#vající se strategii rozvoje m!sta a koncemi jednotliv#ch obor'. Dal"í podklady, 
pr'zkumy a anal#zy budou uvedeny v rámci jednotliv#ch kapitol Plánu mobility. 

Vybrané strategické a koncep*ní dokumenty: 

• Strategick# plán rozvoje m!sta (rok 2018) 
• Strategie zkvalitn!ní ve$ejn#ch prostranství m!sta Pardubice 
• Územní studie krajiny ORP Pardubice 
• Zranitelnost m!sta Pardubice v'*i vysok#m teplotám a mo%nosti adaptací – Tepelná mapa 
• Rámec udr%itelné m!stské mobility pro Pardubice (rok 2018) 
• Optimalizace MHD na území m!sta Pardubic a p$ilehlém okolí (rok 2016) 
• Cyklogenerel Pardubice (rok 2013) 
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3. EPIDEMICKÁ SITUACE, OMEZENÍ PROVOZU 

3.1 EPIDEMICKÁ SITUACE, VLIV NA DOPRAVNÍ PR+ZKUMY  

Dle technické specifikace byly zadány následující dopravní pr'zkumy: 

• �sm!rov# dopravní pr'zkum 
• �profilov# dopravní pr'zkum 
• �pr'zkum statické dopravy 
• �pr'zkum v m!stské hromadné doprav!. 

Dle p'vodního harmonogramu pln!ní m!ly v#"e uvedené dopravní pr'zkumy prob!hnout v m!sících duben, kv!ten 
2020. S ohledem na epidemickou situaci v &R byly dopravní pr'zkumy p$esunuty na podzim roku 2020, konkrétn! na 
$íjen 2020. Ke konci m!síce $íjen byly z plánovan#ch dopravních pr'zkum' realizovány pouze sm!rov# dopravní 
pr'zkum, profilov# dopravní pr'zkum v rozsahu pr'zkumu p!"í a cyklistické doprava a pr'zkum statické dopravy 
zam!$en# na odstavování vozidel v dohodnut#ch obytn#ch oblastech. 

V p$ípadech, kdy se dopravní pr'zkumy neuskute*nily, jsou vyu%ity d$ív!j"í pr'zkumy z minul#ch let, ke kter#m byla 
zpracována anal#za vyu%itelnosti, p$ípadn! byly korekcemi mírn! upravené. Anal#zy vyu%it#ch d$ív!j"ích dopravních 
pr'zkum' jsou zpracovány v p$íloze B - Dopravní pr'zkumy.  

3.1.1 Sm%rov' dopravní pr(zkum 

Cílem sm!rového dopravního pr'zkumu bylo stanovení dopravních proud' na komunikacích vstupujících na území 
m!sta Pardubice. Podrobn!ji se jednalo o zji"t!ní dopravního zatí%ení, objemu a sm!rování tranzitní dopravy, objemu 
cílové/zdrojové dopravy a skladby dopravního proudu. Pr'zkum byl proveden ve st$edu 21. 10. 2020 v délce trvání 8 
h, dopoledne v dob! 7-11 h a odpoledne v dob! 13-17 h. Jednalo se je"t! o p$ijatelné dopravní prost$edí, proto%e o 
den pozd!ji 22. 10. 2020 byly uzav$eny maloobchodní prodejny s v#jimkou prodejen základního zbo%í.  

Nezbytnost tohoto pr'zkumu vyplynula ze skute*nosti, %e tento druh dopravního pr'zkumu byl realizován naposledy 
v rámci díla „Dopravní pr'zkumy pro pot$eby aktualizace dopravního modelu m!sta Pardubice“ ze zá$í roku 2012 a 
v#sledky (dolo%eny ní%e) bylo nutné ov!$it. Pro srovnání uvádíme data z dokumentace 2012 a v#sledky pr'zkumu 
2020. Zatí%ení na vjezdech do m!sta za 24 hodin – 34,5 tisíc / 66,5 tisíc vozidel, podíl tranzitní dopravy – 51,3 % / 
25,6 %. Podrobn!j"í v#sledky jsou obsa%eny v p$íloze B - Dopravní pr'zkumy, resp. B.1.1. 
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Tabulka 1: v#stup k tranzitní doprav!, údaje ve vozidlech za 24 hodin /zdroj: Dopravní pr'zkumy pro pot$eby aktualizace do-
pravního modelu m!sta Pardubice, rok 2012 

Korekce v'sledk( 

Porovnáním v#sledn#ch intenzit dopravy s hodnotami RPDI pro pracovní den CSD 2016 na hranicích m!sta Pardubice 
byl zji"t!n pokles dopravního zatí%ení na úrovni p$ibli%n! 97,6 % oproti roku 2016, p$i*em% sní%ení se projevilo 
p$edev"ím u kategorie osobních vozidel. Dá se p$edpokládat, %e se jedná o reakci na epidemická opat$ení, která byla 
zavedena na za*átku 3. t#dne $íjna 2020. Na základ! dal"ích anal#z byly intenzity dopravy zv#"eny o 11,8 %, co% 
odpovídá synergii uvedeného poklesu a r'stu automobilizace mezi roky 2017-2020 (stav k 1. 1. p$íslu"ného roku), 
kter# *inil zhruba 9,1 % v rámci ORP Pardubice. 

3.1.2 Profilov' dopravní pr(zkum 

Profilov# dopravní pr'zkum zahrnoval: 

• individuální automobilovou dopravu, nákladní dopravu a autobusy 
• cyklistickou dopravu na hlavních cyklistick#ch trasách 
• p!"í dopravu na hlavních p!"ích trasách. 

Profilov# pr'zkum byl na základ! jednání modifikován na pr'zkum k$i%ovatek, resp. vjezdov#ch ramen. Zji"t!ná data 
m!la b#t vyu%ita zejména pro stanovení v#konnosti ZÁKOS, denních variací dopravy a také jako podklad pro kalibraci 
dopravního modelu. Vzhledem k epidemické situaci byl pr'zkum dohodnut#ch k$i%ovatek v terénu zru"en, a nahrazen 
anal#zou záznam' z m!stského kamerového systému (MKS). Termín sledování byl dohodnut na stejn# termín jako 
sm!rov# dopravní pr'zkum, tedy ve st$edu 21. 10. 2020 se sledovan#m obdobím 7-11 h a 13-17 h. 

Korekce v'sledk( 

S ohledem na uplatn!nou korekci u sm!rového dopravního pr'zkumu s nav#"ením intenzit dopravy o 11,8 %, byla 
tato korekce zapracována také u dopravního pr'zkumu k$i%ovatek.  

PR/ZKUM CYKLISTICKÉ A P0(Í DOPRAVY 

Profilov# dopravní pr'zkum se omezil na terénní pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy, kter# byl primárn! zam!$en na 
zji"t!ní intenzit dopravy na vybran#ch a dohodnut#ch profilech. U cyklistické dopravy byly také sledovány 
komunikace, po kter#ch se cyklisté pohybovali. V p$ípad! spole*n#ch stezek pro chodce a cyklisty je tak mo%né 
následn! hodnotit úrove+ bezpe*nosti provozu z hlediska "í$ky komunikace a intenzity provozu. Pr'zkum byl 
proveden v úter# 20. 10. 2020 v délce trvání 8 h, dopoledne v dob! 7-11 h a odpoledne v dob! 13-17 h. V#sledky 
dopravního pr'zkumu jsou obsa%eny v p$íloze B - Dopravní pr'zkumy, resp. B.2.1. 

Nezbytnost provedení pr'zkumu cyklistické a p!"í dopravy byla dána p$edev"ím pot$ebnou anal#zou spole*né 
infrastruktury a bezpe*nosti provozu z hlediska "í$ky komunikace a intenzity dopravy. V p$ípad! cyklistické dopravy 
navíc také rozd!lení zatí%ení mezi jednotlivé komunikace a respektování dan#ch pravidel provozu. 
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Korekce v'sledk( 

Pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy byl realizován v úter# 20. 10. 2020 v délce trvání 8 h, v této dob! platila opat$ení 
epidemické situace. Zpracovatel m!l k dispozici hodnotící zprávy, které shrnují data z celom!stského systému pro 
monitoring cyklistické dopravy v Pardubicích od roku 2016 do roku 2020. Na základ! srovnání v#sledk', dolo%eno 
v tabulce 2, jsou data z pr'zkumu vyu%ita bez jakékoli korekce. 

Stanoviště 
Průzkum UDIMO říjen 2020 Systém monitoringu rok 2020 

 
24 hodin denní maximum *)  

most Kpt. Bartoše 1952 1387  

17. listopadu 2024 1757  

Jahnova 1368 1355  

most u Matičního jezera 2096 2179  

Součet intenzit 7440 6678  

Poznámka *: hodnoty denních maxim se t#kaly dn' v m!sících *erven a zá$í, kdy nebyla %ádná epidemická opat$ení 

Tabulka 2: srovnání intenzit cyklistické dopravy za 24 hodin 

3.1.3 Pr(zkum statické dopravy 

Pr'zkum statické dopravy byl p'vodn! zam!$en na: 

• parkování a odstavování vozidel v oblasti centra m!sta a p$ilehlém okolí 
• odstavování vozidel ve vymezen#ch oblastech bytové zástavby. 

Plánovan# pr'zkum parkování a odstavování vozidel v oblasti centra m!sta a p$ilehlém okolí nebyl z d'vodu 
epidemick#ch opat$ení realizován, od 22. 10. 2020 byly uzav$eny maloobchodní prodejny s v#jimkou prodejen 
základního zbo%í. D'sledkem byla v#razné sní%ení poptávky v centru m!sta, co% vyvolalo odstavení systému ZPS. 
V#chozím podkladem tak byl dokument Pr'zkum obsazenosti parkování, kter# byl zpracován v roce 2019. 

Dopravní pr'zkum odstavování vozidel ve vymezen#ch oblastech bytové zástavby, kter# byl primárn! zam!$en na 
bilanci nabídky a poptávky a evidenci vozidel odstaven#ch v rozporu s legislativou, se uskute*nil ve dnech 15. – 19.  
listopadu 2020 a probíhal v dob! 21.00 a% 04.00 hodin. Krom! oblastí bytové zástavby byl pr'zkum realizován také 
na území zóny placeného stání a okolí. Podrobné hodnocení pr'zkumu je sou*ástí p$ílohy B - Dopravní pr'zkumy, 
resp. B.3.1. 

Korekce v'sledk( 

V dob! dopravního pr'zkumu odstavování vozidel ve vymezen#ch oblastech bytové zástavby bylo, v rámci 
epidemick#ch opat$ení, uplatn!no omezení pohybu po 21 hodin!, co% se mohlo projevit spí"e ve vy""ím po*tu 
odstaven#ch vozidel v obytn#ch územích. Na základ! uvedeného nebyla poptávka nijak korigována. 

3.1.4 Pr(zkum v m%stské hromadné doprav% 

Pr'zkum v m!stské hromadné doprav! p$edstavoval provedení kontrolního sm!rového dopravního pr'zkumu se 
zam!$ením na zji"t!ní zdroj' a cíl' cest cestujících v hromadné doprav!.  

Vzhledem k evidentnímu poklesu cestujících, co% dokládá graf 1 a srovnání dat z odbavovacího systému MHD, se 
tento pr'zkum neuskute*nil. Na základ! anal#zy vyu%itelnosti a po dohod! s objednatelem byl za v#chozí dokument 
p$ijat dopravní pr'zkum v rámci díla „Optimalizace MHD na území m!sta Pardubic a p$ilehlém okolí“, které bylo 
vyhotoveno v roce 2015/2016. Na základ! hodnocení byly stanoveny úpravy vyvolané zm!nami linkového vedení. 
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Poznámka: rok 2020 p$edstavuje pouze období leden a% $íjen 

Graf 1: v#voj prodeje jízdného MHD v letech 2015 a% 2020 

Dolo%en# v#voj prodeje jízdních doklad' informuje, %e mezi roky 2019 a 2015 do"lo ke zv#"ení prodeje o zhruba 7,1 
%. Sou*asn! v roce 2020 (období leden a% $íjen) se sní%ila prodejnost jízdních doklad' oproti roku 2019 o p$ibli%n! 
43 %. 

Dal"ím srovnáním v#voje byly informace z odbavovacího systému (dále OS) MHD, ze kterého jsou následující data 
t#kající se odbaven#ch cestujících v b!%ném pracovním dni za 24 hodin: 

• rok 2015; st$eda 4. 11.   22388 osob 
• rok 2019; st$eda 6. 11   21090 osob 
• rok 2020; st$eda 4. 11.   8855 osob. 

Podle t!chto dat do"lo ve srovnateln#ch dnech ke sní%ení po*tu osob v OS mezi roky 2019 a 2015 o p$ibli%n! 5,8 %, 
dále v roce 2020, za období leden a% $íjen bylo OS obslou%eno zhruba 42 % cestujících roku 2019. 

3.2 OMEZENÍ PROVOZU V DOB" DOPRAVNÍCH PR+ZKUM+ 

V období pr'zkumu probíhaly na komunikacích následující stavby a úpravy, které mohli mít vliv na dopravní situaci v 
dob! dopravních pr'zkum': 

• dostavba MÚK I/37-Palackého t$ída; b!hem stavby byl zru"en pohyb z Palackého t$ídy sm!rem na Chrudim, 
sou*asn! byl pr'tah I/37 v severoji%ním sm!ru $e"en jako jednopruhov# 

• dostavba MÚK I/36-I/37; dostavba JZ rampy pro sm!r od severu do ulice Pod!bradská 
• uzáv!ra úseku ulice Ohrazenická ve Starém Hradi"ti; v omezeném rozsahu bylo mo%né projí%d!t. 

Na sm!rov# dopravní pr'zkum, jeho% stanovi"t! byly situovány na hranicích m!sta Pardubice, nem!ly uvedené 
stavby prakticky %ádn# vliv.  

Na profilov# pr'zkum, resp. pr'zkum k$i%ovatek m!ly mírn# dopad provozní opat$ení dostavby MÚK I/37-Palackého 
t$ída. Sní%ením v#konnosti pr'tahu silnice I/37 v severoji%ním sm!ru docházelo k nár'stu dopravního zatí%ení v trase 
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ulice Generála Svobody, Srnojedská a dále sm!rem k silnic I/2. Zru"ením pohybu Palackého t$ída sm!r Chrudim do"le 
k p$esm!rování dopravy do ulic 17. listopadu, Jana Palacha a Teplého. 

Minimalizace, resp. eliminace vliv' z d'vodu probíhajících staveb na komunikacích byla $e"ena dopravním modelem 
tak, %e kalibra*ní hodnoty byly nastaveny jak na data zji"t!ná dopravním pr'zkumem, v*etn! v#"e uveden#ch 
korekcí, tak i na údaje z celostátního s*ítání dopravy -SD 2016. 
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4. DOPRAVNÍ PR+ZKUMY 

Dle p'vodního harmonogramu pln!ní m!ly v#"e uvedené dopravní pr'zkumy prob!hnout v m!sících duben, kv!ten 
2020. S ohledem na epidemickou situaci v &R byly dopravní pr'zkumy p$esunuty na podzim roku 2020, konkrétn! na 
$íjen 2020. Ke konci m!síce $íjen byly z plánovan#ch dopravních pr'zkum' realizovány pouze sm!rov# dopravní 
pr'zkum, profilov# dopravní pr'zkum v rozsahu pr'zkumu p!"í a cyklistické doprava a pr'zkum statické dopravy 
zam!$en# na odstavování vozidel v dohodnut#ch obytn#ch oblastech. Profilov# dopravní pr'zkum se zam!$ením na 
k$i%ovatky byl nahrazen anal#zou záznamu m!stského kamerového systému z $íjna 2020. 

V p$ípadech, kdy se dopravní pr'zkumy neuskute*nily, byly vyu%ity d$ív!j"í pr'zkumy z minul#ch let, ke kter#m byla 
zpracována anal#za vyu%itelnosti, p$ípadn! byly korekcemi mírn! upravené. 

Následuje p$ehled ve"ker#ch dopravních pr'zkum' a poklad' (star"ích dopravních pr'zkum'), které byly vyu%ity 
v analytické *ásti s uvedením data po$ízení. 

Seznam dopravních pr(zkum(: 

• Sm!rov# dopravní pr'zkum; $íjen 2020 

• Pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy; $íjen 2020 

• Pr'zkum odstavování vozidel ve vymezen#ch oblastech bytové zástavby; listopad 2020 

• Profilov# dopravní pr'zkum – anal#za záznamu m!stského kamerového systému; $íjen 2020 

Seznam analyzovan'ch podklad(: 

• Pr'zkum v m!stské hromadné doprav! – Optimalizace MHD na území m!sta Pardubic a p$ilehlém okolí; 
rok 2015/2016 

• Pr'zkum dopravního chování obyvatel; rok 2012 

• Pr'zkum dopravního chování obyvatel; rok 2017-2018 

• Pr'zkum obsazenosti parkování; rok 2019 

• Pr'zkum cyklistické dopravy – Hodnotící zprávy z celom!stského systému pro monitoring cyklistické 
dopravy v Pardubicích; roky 2016-2020. 

Podrobné v#sledky proveden#ch dopravních pr'zkum' a anal#zy vyu%it#ch d$ív!j"ích dopravních pr'zkum' jsou 
zpracovány v p$íloze B - Dopravní pr'zkumy. 
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5. MOBILITA V PARDUBICÍCH 

5.1 PARDUBICE – ,IR,Í VZTAHY 

Statutární m!sto Pardubice, krajské m!sto Pardubického kraje, je d'le%itou dopravní k$i%ovatkou silni*ní a %elezni*ní 
sít! &eské republiky. Vztahy m!sta a okolí lze rozd!lit na vztahy vn!j"í – republikové, krajské/ regionální a vztahy 
vnit$ní. Z hlediska jejich charakteru p$evládá u vztah' krajsk#ch/regionálních a vnit$ních denní pravidelnost, v p$ípad! 
vztah' republikov#ch se jedná o kombinaci vztah' denních a nepravideln#ch. Díky existenci %elezni*ního koridoru 
propojujícího oblast Moravy s hlavním m!stem Prahou realizuje p$eva%ující *ást cestujících v %elezni*ní osobní 
doprav! vztahy tranzitní. 

5.1.1 ,ir-í vztahy v rámci #eské republiky 

M!sto Pardubice je z hlediska po*tu obyvatel 10 nejv!t"í m!sto &eské republiky, jeho v#znam je primárn! v krajském 
a regionálním m!$ítku. Díky pom!rn! kvalitnímu %elezni*nímu spojení i p$ijatelnému silni*nímu propojení má m!sto 
vazby na celé území &eské republiky. Prioritní vztahy jsou na hlavní m!sto Prahu, dominantní vn!j"í relace jsou 
jednozna*n! ke krajskému m!stu Hradec Králové. 

Dostupnost vybran#ch m!st &R dokládá tabulka 3. Z údaj' je patrné kvalitní %elezni*ní spojení v relaci 
v#chod/jihov#chod-západ, která jsou konkuren*ní automobilové doprav!, a naopak konkuren*ní v#hoda IAD 
v relacích sever-jih. 

Město 
Silniční spojení Železniční spojení 

Konku-
rence 
VHD 

Popis Vzdálenost Čas Popis Vzdálenost Čas  

Praha 
silnice I/37, dál-
nice D37, D11 

126 km 1:21 hod. tratě 001/010 103 km 56-62 minut ano 

Hradec Králové silnice I/37, dál-
nice D37 

27 km 25 minut trať 031 22 km 17-23 minut ano 

Olomouc 
silnice I/36, 
I/35, dálnice 

D35 
136 km 1:54 hod. 

tratě 
001/010, 270 

144 km 1:21-1:30 hod. ano 

Brno 
silnice I/37, dál-

nice D1 138-145 km 2:11-2:15 
tratě 

001/010, 
002/020 

149 km 1:39-2:02 hod. ano 

Jihlava silnice I/37, I/34 90 km 1:28 hod. 
tratě 

001/010, 225, 
230, VLD 

94-140 km 2:04-2:22 hod. ne 

Liberec 
silnice I/37, 
I/35, dálnice 

D37, D11, D10 
125-156 km 1:48-1:50 hod. tratě 031, 030 158 km 2:52 hod. ne 

Tabulka 3: dostupnost vybran#ch m!st &R 

5.1.2 Vztahy v rámci regionu 

D'le%it# v#znam krajsk#ch a regionálních vazeb je z$ejm# z dat S*ítání lidu, dom' a byt' (SLDB) 2011. Denní dojí%.ka 
do zam!stnání a "koly do m!sta Pardubice *iní kolem 12 tisíc osob a vyjí%.ka 2,6 tisíc osob, p$i*em% rozhodující jsou 
vztahy v rámci okresu, resp. SO ORP. V úhrnu se tak jedná o pravidelné denní vazby 29,2 tisíc osob v obou sm!rech. 

Dostupnost vybran#ch m!st regionu dokládá tabulka 4. Také v regionálním m!$ítku je z$ejmá v#hodnost %elezni*ní 
osobní dopravy, v p$ípad! vazeb na Lázn! Bohdane* pak v#hodnost MHD. 
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Město 
Silniční spojení Železniční spojení Konku-

rence 
VHD Popis Vzdálenost Čas Popis Vzdálenost Čas 

Holice silnice I/36 17 km 20 minut 
tratě 

001/010, 
016, VLD 

21-23 km 29-37 minut ne 

Chrudim silnice I/37 11 km 15 minut trať 238, VLD 14 km 19-22 minut ano 

Lázně Bohdaneč silnice I/36, I/37, 
II/324, III/32224 

11-12 km 15-16 minut MHD, VLD 10-12 km 16-18 minut ano 

Přelouč silnice I/2, II/322 18 km 24 minut 
tratě 

001/010 
14 km 9-14 minut ano 

Sezemice silnice I/36 7 km 9 minut VLD 9 km 15 minut ne 

Tabulka 4: dostupnost vybran#ch m!st regionu 

SUBURBANIZACE 

S touto problematikou souvisí probíhající proces suburbanizace, co% dokládají obrázky 3 a 4 ze SLDB 2001 a 2011. 
V rozhodující mí$e se jedná o p$esuny obyvatel z oblastí vícepodla%ní bytové zástavby do okrajov#ch oblastí rodinné 
zástavby v rámci území m!sta nebo do okrajov#ch oblastí rodinného bydlení t!sn! za hranicemi m!sta Pardubice. 

 

Obrázek 3: zm!na po*tu obyvatel v rámci SO m!sta Pardubice [SLDB 2001 vs. SLDB 2011] (podrobn!ji v p$íloze E.2 ) 
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Obrázek 4: migrace obyvatelstva mezi m!stem Pardubice a SO ORP Pardubice 

Zp$esn!ní pro samotné m!sto Pardubice poskytuje dokument „Strategie bydlení Pardubice“, která obsahuje 
následující tvrzení: 

„V porovnání se sousedním Hradcem Králové je v"ak u Pardubic patrn# pokles suburbaniza*ních tendencí.“ 

P$i "et$ení dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v Pardubicích a blízkém okolí z pohledu ve$ejnosti vy"lo 
v"ak najevo, %e tém!$ polovina respondent' plánuje zm!nu bydlení do p!ti let, p$i*em%:  

„Z hlediska lokality je nejv!t"í zájem o okolní obce a následn! periferní oblasti. (et$ení byla potvrzena preference celé oblasti 
Polabin.“ 

Dokument shledává nejv!t"í potenciál pro rozvoj bydlení v katastrálním území Pardubice (87 % ve"keré teoretické 
kapacity ploch ur*en#ch pro rozvoj bydlení), tuto kapacitu je nutno brát s rezervou, vzhledem k tomu, %e drtivá 
v!t"ina kapacity p$ipadá na transforma*ní plochy.      

„P$itom lze p$edpokládat, %e teoretická kapacita u ploch p$estavby nebude dlouhodob! napln!na, nap$. z majetkoprávních 
d'vod', d'vod' p$etrvávání p'vodní *innosti, vysoké nákladnosti p$estavby konkrétních lokalit, konflikt' funkcí v území, nebo 
nedostate*né rentability potenciální p$estavby.“ 

Zbyl#ch 13% kapacity pak p$ipadá zejména na okrajové *ásti m!sta, a to v KÚ Trnová, Dra%kovice a Ohrazenice. 

Stav dokon*en#ch bytov#ch jednotek mezi lety 2015 a% 2019 dokládá tabulka 5, zdrojem je &SÚ. 
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Výstavba/rok 2015 2016 2017 2018 2019 CELKEM 

Bytové jednotky 182 235 152 355 269 1193 
(z toho) Rodinné domy 52 93 81 94 50 370 

% podíl RD na bytových jednotkách 29 40 54 27 19 31 

Tabulka 5: p$ehled v#stavby bytov#ch jednotek v Pardubicích mezi lety 2015-2019 /zdroj: &SÚ 

Z v#"e dolo%ené tabulky lze p$edpokládat, %e i p$es pokles suburbaniza*ních tendencí lze o*ekávat trval# p$esun 
obyvatel Pardubic sm!rem k lokalitám rodinného bydlení. D'sledkem suburbanizace jsou pak územní, dopravní, 
ekonomické a sociální problémy. 

5.2  PARDUBICE – SROVNÁNÍ S JIN*MI M"STY 

P$ístupu k $e"ení Plánu mobility m'%e b#t nápomocno srovnání s m!sty obdobné velikosti z hlediska po*tu obyvatel 
i urbanistického charakteru. Z &eské republiky byla vytipována následující krajská m!sta s po*tem obyvatel v rozmezí 
91,7-100,5 tisíc osob: 

Základní charakteristiky/město České Budějovice Hradec Králové Olomouc Pardubice 
Počet obyvatel (k 1.1.2021) 94 229 92 683 100 514 91 755 

Rozloha [km2] 55,7 105,7 103,3 82,7 

Tabulka 6: existence sdílení dopravních prost$edk' 

Vzhledem k dostupn#m údaj'm pro ostatní m!sta bylo porovnání zam!$eno na následující oblasti: 

• D!lba p$epravní práce 
• Systémy MHD, ceny jízdného 
• Parkování v centru m!sta, parkovi"t! P+R 
• Sdílení dopravních prost$edk'. 

5.2.1 D%lba p)epravní práce 

M!sta byla srovnávána podle d!lby p$epravní práce mezi individuální automobilovou dopravou (IAD) a ve$ejnou 
hromadnou dopravou (VHD) a sou*asn! i se zapracováním p!"í a cyklistické dopravy. Z pohledu vztahu IAD/VHD 
jsou na tom nejlépe v &esk#ch Bud!jovicích, naopak nejvíce je IAD vyu%ívána v Pardubicích. Nejvy""í podíl p!"í 
dopravy je v &esk#ch Bud!jovicích, v p$ípad! cyklist' v Hradci Králové. 

Druh 
dopravy/město 

České Budějovice 
rok 2015 

Hradec Králové rok 
2017 

Olomouc rok 2016 Pardubice rok 2017 

IAD 44 58 55 60 
VHD 56 42 45 40 

  
IAD 24 36 33 33 
VHD 30 26 27 22 

Cyklisté 7 17 6 14 

Chodci 39 21 34 31 

Tabulka 7: d!lba p$epravní práce – srovnání m!st; údaje v % 



 

 

26 

Analytická *ástParduPlán 

 

Graf 2: d!lba p$epravní práce IAD/VHD – srovnání m!st 

 

Graf 3: d!lba p$epravní práce – srovnání m!st 

5.2.2 Systémy MHD, ceny jízdného 

Tabulky 8 a 9 dokumentují provozované dopravní prost$edky v jednotliv#ch m!stech, základní charakteristiky 
p$íslu"n#ch MHD a cenu základního jízdného. Zajímavá je informace t#kající se provozování elektrobus'. V p$ípad! 
cen jízdného je patrné, %e nejni%"í jízdné je v Olomouci, základní jednotlivé jízdné je p$estupné v trvání 40 minut. 

  

44
58 55 60

56
42 45 40

0

20

40

60

80

100

120

České Budějovice Hradec Králové Olomouc Pardubice

Pr
oc

en
ta

Dělba přepravní práce IAD/VHD - srovnání měst

VHD

IAD

24
36 33 33

30

26 27 22

7

17
6 14

39

21
34 31

0

20

40

60

80

100

120

České Budějovice Hradec Králové Olomouc Pardubice

Pr
oc

en
ta

Celková dělba přepravní práce - srovnání měst

Chodci

Cyklisté

VHD

IAD



 

 

27 

Analytická *ástParduPlán 

Ukazatel MHD/město České Budějovice Hradec Králové Olomouc Pardubice 

Tramvaje X X ✔ X 

Trolejbusy ✔ ✔ X ✔ 

Elektrobusy ✔ ✔ ✔ X 

Autobusy ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tabulka 8: typy dopravních prost$edk'; rok 2019 /zdroj: V#ro*ní zpráva Sdru%ení dopravních podnik' za rok 2019 

Ukazatel MHD/město České Budějovice Hradec Králové Olomouc Pardubice 

Počet linek 24 42 32 34 
Délka linek v km 208 338 331 596 

Počet vozidel 153 130 146 144 
Jednotlivé jízdné v Kč 16,- 20,- / 14,- EP 14,- 16,- / 13,- EP 
30denní jízdné v Kč 380,- 480,- 350,- 460,- 

Roční jízdné v Kč 3630,- 3700,- 3200,- 3990,- 

Tabulka 9: základní ukazatele MHD; rok 2019 /zdroj: V#ro*ní zpráva Sdru%ení dopravních podnik' za rok 2019 

Ve v"ech srovnávan#ch m!stech jsou zavedeny zóny s územní a cenovou regulací parkování a odstavování vozidel. 
Území je vymezeno dopravním zna*ením, ceny jsou stanovovány podle atraktivity území. Regulovaná území obsahují 
obvykle *isté rezidentní oblasti, smí"ené oblasti pro bydlící (rezidenti) a náv"t!vníky a nabídku vymezenou pro 
náv"t!vníky. V p$ípad! systému záchytn#ch parkovi", P+R jde o jednotky lokalit, konkrétn! v Pardubicích se jedná o 
Masarykovy kasárny.  

Ukazatele/parametry České Budějovice Hradec Králové Olomouc Pardubice 

Regulace parkování ✔ ✔ ✔ ✔ 

Časové omezení ✔ ✔      ×  ×       
Cena pro návštěvníky* 5-60 Kč/h 5-30 Kč/h 30 Kč/h 10-50 Kč/h 

Cena pro rezidenty na rok 400-2000 Kč 1200-6000 Kč 1 000 Kč 1 200 Kč 
Počet parkovišť P+R 2 1 0 1 

Kapacita P+R 590 ~ 320 - 330 

Cena za parkování na P+R* 0-20 Kč 0 Kč - 5 Kč 

Tabulka 10: základní informace o parkování v centru m!sta a systému P+R 

Dopl+ující informace: 

● rozptyl ceny pro náv"t!vníky* v rámci zpoplatn!né plochy souvisí s lokalitou v rámci cenového tarifu zóny 
placeného stání (ZPS), zpravidla *ím blí%e centru m!sta, tím dra%"í 

● rozptyl ceny za parkování na P+R* je takté% dán lokalitou v rámci ZPS 
● &eské Bud!jovice – u nejv!t"ího P+R (~ 440 míst) nabízejí mo%nost vyu%ít zdarma linku MHD do centra 

m!sta (k 1.1.2021) 

5.2.3 Sdílení dopravních prost)edk( 

Sdílení dopravních prost$edk' se ve st$edních m!stech spí"e orientuje na jízdní kola a elektrické kolob!%ky, konkrétn! 
v Pardubicích operuje k roku 2020 Nextbike a Bolt. Dochází také k postupnému rozvoji sdílení osobních vozidel, 
konkrétn! v Pardubicích operuje k roku 2020 Autonap'l. 

Tabulka 11 dokládá existenci sdílení dopravních prost$edk' ve v"ech sledovan#ch m!stech. 
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Druh vozidla České Budějovice Hradec Králové Olomouc Pardubice 

Osobní automobil ✔ ✔ ✔ ✔ 

Jízdní kolo ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tabulka 11: existence sdílení dopravních prost$edk' 

5.3 MOBILITA OBYVATEL PARDUBIC A OKOLÍ 

Kapitola shrnuje vybraná základní data, která jsou obsahem Pr'zkumu dopravního chování, kter# byl dokon*en v roce 
2018, podrobn!ji je pr'zkum popsán v p$íloze B - Dopravní pr'zkumy, resp. B.3.2. Bylo osloveno celkem 1610 
domácností, z toho 600 domácností v okolních obcí. 

 

Obrázek 5: ukázka zájmového území pro pr'zkum dopravního chování /zdroj: Pr'zkum dopravního chování 

V#sledná d!lba p$epravní práce (modal split) odpovídá podílu 67/33 %, v p$ípad! m!sta Pardubice, ve prosp!ch 
udr%iteln#ch druh' dopravy (MHD, cyklistická a p!"í doprava), v p$ípad! okolí Pardubic je podíl 46/54 %. 

 

Graf 4: d!lba p$epravní práce /zdroj: Pr'zkum dopravního chování 

Grafy 5 a 6 dokládají p$ehled d!lby p$epravní práce podle délky uskute*n!né cesty a podle ú*elu cesty. D'le%it#m 
parametrem je v tomto p$ípad! také hybnost obyvatel (mobilita), která je podle pr'zkumu pro Pardubice 2,27 cest 
na osobu/24 hodin a pro okolí Pardubic je 2,03 cest na osobu/24 hodin. 
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Graf 5: d!lba p$epravní práce podle délky trasy /zdroj: Pr'zkum dopravního chování 

 

Graf 6: d!lba p$epravní práce podle ú*elu /zdroj: Pr'zkum dopravního chování 

V neposlední $ad! je v kontextu s d!lbou p$epravní práce dle dopravního prost$edku d'le%it#m údajem pr'm!rná 
obsazenost vozidel, která pro m!sto Pardubice *iní 1,24 osob/vozidlo a pro okolí Pardubic 1,33 osob/vozidlo. Co se 
t#*e po*tu vozidel na jednu domácnost, údaje pro m!sto Pardubice jsou na grafu 7. 

 

Graf 7: po*et aut v domácnostech /zdroj: Pr'zkum dopravního chování 
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5.4 OBYVATELSTVO, DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA, MIGRACE 

V kapitole je popsán demografick# v#voj po*tu obyvatel, jejich struktura a migrace, dále odhad dal"ího 
demografického v#voje, zejména ve vztahu ke stárnutí populace. 

STAV A V1VOJ OBYVATELSTVA 

K datu 31.12.2019 bylo, dle statistiky &SÚ, evidováno ve m!st! Pardubice celkem 91727 obyvatel, v grafu 8 je dolo%en 
dlouhodob# v#voj po*tu obyvatel. Z grafu je sice patrn# úbytek mezi roky 2019 a 1995, nicmén! od roku 2005 se 
po*et obyvatel m!sta zv#"il ke dni 31.12.2019 o p$ibli%n! 4 %. 

Za uvedené období 1995-2019 dosáhl ve m!st! Pardubice celkov# úbytek 2050 obyvatel, p$i*em% p$irozen# p$ír'stek 
*inil p$ibli%n! 5 % a migra*ní úbytek kolem 105 %. Upozor+ujeme, %e v letech S*ítání lidu, dom' a byt' (SLDB) dochází 
ke korekcím po*tu obyvatel, v#sledn# úbytek za sledované období se tak m'%e li"it. 

 

Graf 8: v#voj po*tu obyvatel ve m!st! Pardubice 

Na obrázcích 6 a 7 je dolo%ena hustota zalidn!ní dle s*ítacích obvod' (dále SO) SLDB 2011 a zm!na po*tu obyvatel 
m!sta Pardubice v hranicích m!sta podle SO, srovnány jsou SLDB 2001 a 2011. Charakteristika je z$ejmá, v p$ípad! 
hustoty zalidn!ní nejvy""í hustota odpovídá hn!dé barv!, u zm!ny po*tu obyvatel %lutá a bé%ová barva p$edstavují 
úbytek po*tu obyvatel, modrá a zelená pak p$ír'stek po*tu obyvatel. Z obrázku je patrné, %e obyvatelé jádrového 
území m!st migrují do jeho okrajov#ch oblastí. 

93777
91309

88260
90401 89638

91727

60000

65000

70000

75000

80000

85000

90000

95000

1995 2000 2005 2010 2015 2019

Po
če

t o
by

va
te

l

Roky

Vývoj počtu obyvatel ve městě Pardubice
(Zdroj: ČSU, stav k 31.12.)



 

 

31 

Analytická *ástParduPlán 

 

Obrázek 6: hustota zalidn!ní v rámci SO m!sta Pardubice [obyvatel/ha] (podrobn!ji v p$íloze E.1) 

 

Obrázek 7: zm!na po*tu obyvatel v rámci SO m!sta Pardubice [SLDB 2001 vs. SLDB 2011] (podrobn!ji v p$íloze E.2) 

V0KOVÁ STRUKTURA OBYVATEL 

Z celkového po*tu obyvatel m!sta Pardubice 91727 osob k 31. 12. 2019 nále%elo do v!kové kategorie 0-14 let 15,3% 
obyvatel, v produktivním v!ku 15-64 let bylo celkem 63,3% obyvatel a v poproduktivním v!ku nad 65 let pak 21,4% 
obyvatel, pr'm!rn# v!k vychází na 43,3 let. V!kovou strukturu m!sta lze hodnotit jako nadpr'm!rn! stárnoucí, index 
stá$í 140,1 znateln! p$evy"uje index SO ORP, krajsk# i celorepublikov#m pr'm!r, které *inili 125,1, 127,8, resp. 124,6. 



 

 

32 

Analytická *ástParduPlán 

Poznámka: Index stá$í-po*et osob ve v!ku 65 a více let na 100 osob ve v!ku 0–14 let. 

Město/Věková kategorie 0-14 let 15-64 let 65+ let Celkem Věk 
Pardubice   14012 58081 19634 91727 43,3 
Podíl     15,3% 63,3% 21,4%     

Tabulka 12: v!kové slo%ení obyvatelstva m!sta Pardubice 

 

Graf 9: v!kové slo%ení obyvatelstva m!sta Pardubice 

Proces stárnutí obyvatel m!sta potvrzuje srovnání hodnot pr'm!rného v!ku a indexu stá$í za p$edcházející období, 
co% dokládá graf 10. P$es viditelné zpomalení stárnutí po roce 2005 trend procesu stále pokra*uje, co% se projeví 
v mobilit! a up$ednost+ování MHD a p!"í dopravy. 
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Graf 10: pr'm!rn# v!k a index stá$í obyvatel m!sta Pardubice 

CHARAKTERISTIKA SO ORP PARDUBICE 

V#voj po*tu obyvatel na území SO ORP Pardubice je blízk# v#voji obyvatelstva ve m!st! Pardubice, od roku 2005 ke 
dni 31.12.2019 do"lo k jeho nár'stu o zhruba 9 %, co% je více ne% dvojnásobek zm!ny ve m!st! Pardubice. Odli"né 
je v!kové slo%ení obyvatelstva, kdy index stá$í v SO ORP Pardubice *inil k 31.12.2019 125,1. 

 

Graf 11: v#voj po*tu obyvatel v SO ORP Pardubice 
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Graf 12: v!kové slo%ení obyvatelstva v SO ORP Pardubice 

Obrázek 8 dokládá zm!ny po*tu obyvatel v jednotliv#ch základních sídelních jednotkách (ZSJ) mezi lety 2001 a 2011 
dle dat SLDB. Pro samotné m!sto Pardubice s po*tem obyvatel v objemu 90,7 tis. vychází mezi lety 2001 a% 2011 
p$ír'stek pouze 2,5 tis. obyvatel. Pro okolní území v rámci ORP Pardubice s po*tem obyvatel v objemu 36 tis. vychází 
mezi lety 2001 a 2011 p$ír'stek 5,8 tis. obyvatel. Z dolo%en#ch informací lze vyvodit, %e dochází nejen k p$esunu 
obyvatel do okrajov#ch oblastí v rámci m!sta Pardubice, ale dochází také k dal"í migraci obyvatel mezi samotn#m 
m!stem a SO ORP Pardubice. 

 

Obrázek 8: migrace obyvatelstva mezi m!stem Pardubice a SO ORP Pardubice 
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DEMOGRAFICKÁ PROGNÓZA PRO M0STO PARDUBICE DO ROKU 2035 

&esk# statistick# ú$ad vytvá$í demografické prognózy pouze na úrovni &eské republiky a kraj', resp. oblastí. Podle 
&SÚ, Projekce obyvatelstva v krajích &R do roku 2070, bude mít Pardubick# kraj v roce 2035 (k datu 31. 12.) celkem 
521,6 tisíc obyvatel. Ve srovnání s v#chozím stavem roku 2018 (k datu 31. 12.) s po*tem 520,3 tis. obyvatel dochází 
k nár'stu zhruba 0,2 %. Pr'm!rn# v!k se z v#chozích 42,4 let zvy"uje na 45,6 let v roce 2035 a index stá$í dosahuje 
hodnoty 171,9 oproti v#chozímu stavu v roce 2018 126,5. Pokud srovnáme projekci obyvatel pro rok 2035 se stavem 
roku 2019, dochází k poklesu p$ibli%n! 0,2 %, ve vztahu k m!stu Pardubice lze p$edpokládat v#hledov# po*et obyvatel 
k roku 2035 na úrovni 91,5 tis. osob, tedy p$ibli%nou stagnaci po*tu obyvatel. Uvedená projekce &SÚ zahrnuje rovn!% 
p$edpoklady salda migrace, v*etn! migrace zahrani*ní. 

Pro pot$eby strategického dopravního plánování pro v#hledov# rok 2035 doporu*ujeme vycházet ze stabilizovaného 
po*tu obyvatel m!sta Pardubice na úrovni max. 95 tisíc osob. 

VZD0LANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATEL 

P'vodní zam!$ení na strojírensk# a potraviná$sk# pr'mysl a následn# rozvoj chemického a elektronického pr'myslu 
formovalo profesní a vzd!lanostní skladbu obyvatelstva m!sta i regionu. Míra vzd!lanosti obyvatel m!sta Pardubice 
je znateln! vy""í oproti Pardubickému kraji i pr'm!ru &eské republiky, nap$. u vzd!lání úplné st$ední s maturitou a 
vy""í vykazuje m!sto Pardubice podíl 51,2 %, ve srovnání s krajem to je o 10,2 % více, v'*i &R pak o 7,6 % více.  
Tabulka 13 dokládá z podklad' &SÚ SLDB 2011 vzd!lanostní strukturu obyvatel m!sta, v*etn! srovnání s krajsk#m 
a republikov#m pr'm!rem. 

Nejvyšší ukončené vzdělání 
město Pardubice Pardubický kraj ČR 

Osoby Podíl v % Osoby Podíl v % Podíl v % 
Bez vzdělání 201 0,3 1911 0,4 0,5 
Základní, vč. neukončeného 10744 13,5 77974 17,9 17,6 
Střední, vč. vyučení (bez maturity) 23805 30,0 159784 36,6 33,0 
Úplné střední s maturitou 24603 31,0 117449 26,9 27,1 
Vyšší odborné vzdělání 1203 1,5 6135 1,4 1,3 
Nástavbové studium 2639 3,3 12260 2,8 2,8 
Vysokoškolské vzdělání 12186 15,3 43246 9,9 12,5 
Nezjištěno 4035 5,1 17775 4,1 5,3 

Tabulka 13: vzd!lanostní struktura obyvatel ve v!ku 15 let a více 

5.5 SOCIOEKONOMICK* PROFIL ÚZEMÍ 

TRH PRÁCE, ZAM0STNANOST 

Hlavní zdroj pracovní síly v území tvo$í ekonomicky aktivní obyvatelstvo, které p$ispívá k ekonomické v#konnosti a 
rozvoji p$edm!tného území. Ve m!st! Pardubice bylo, dle &SÚ SLDB 2011, celkem 45823 ekonomicky aktivních 
obyvatel, co% tvo$ilo 50,5 % ze v"ech obyvatel m!sta. V kategorii „zam!stnaní“ bylo vedeno zhruba 93 % ekonomicky 
aktivních obyvatel, ve srovnání s krajsk#m pr'm!rem a pr'm!rem &R se v obou p$ípadech jedná o p$ibli%n! dva 
procentní body vy""í ukazatele. 

Ekonomická aktivita 
Obyvatelstvo cel-

kem 
v tom 

muži ženy 
Obyvatelstvo celkem 90 767 44 540 46 227 
Ekonomicky aktivní 45 823 24 610 21 213 

v tom 
zaměstnaní 42 497 22 826 19 671 
v 
tom 

zaměstnanci, zaměstnavatelé,   
samostatně činní, pomáhající 

38 554 21 369 17 185 
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pracující studenti a učni 741 337 404 
pracující důchodci 2 363 1 120 1 243 
ženy na mateřské dovolené 839 - 839 

nezaměstnaní 3 326 1 784 1 542 
v 
tom 

hledající první zaměstnání 486 286 200 
ostatní nezaměstnaní 2 840 1 498 1 342 

Ekonomicky neaktivní 40 278 17 043 23 235 

v tom 

nepracující důchodci 20 715 7 845 12 870 
ostatní s vlastním zdrojem obživy 1 439 183 1 256 
osoby v domácnosti, děti předškolního   
věku, ostatní závislé osoby 

6 913 3 391 3 522 

žáci, studenti, učni 11 211 5 624 5 587 
Nezjištěno 4 666 2 887 1 779 

Tabulka 14: ekonomicky aktivní obyvatelstvo m!sta Pardubice /zdroj: &SÚ 

M!sto Pardubice lze charakterizovat jako pr'myslov! zam!$ené, z celkového po*tu kolem 42,5 tisíc zam!stnan#ch 
osob, pracuje v odv!tví pr'myslu zhruba 26,1 % osob. Ve srovnání s &eskou republikou (25,4 %) je podíl pr'myslového 
odv!tví mírn! nadpr'm!rné, naopak ve vztahu k Pardubickému kraji (30,4 %) podpr'm!rné. Jednotlivá odv!tví 
ekonomické *innosti a po*ty zam!stnan#ch v t!chto odv!tvích dokládá tabulka 15, zdrojem je SLDB 2011. 

Odvětví ekonomické činnosti Zaměstnaní celkem 
v tom 

muži ženy 
Zaměstnaní celkem 42 497 22 826 19 671 

zemědělství, lesnictví, rybářství 268 186 82 
průmysl 11 097 7 396 3 701 
stavebnictví 2 310 1 991 319 
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel 4 432 2 053 2 379 

doprava a skladování 2 197 1 563 634 
ubytování, stravování a pohostinství 1 092 528 564 
informační a komunikační činnosti 1 735 1 095 640 
peněžnictví a pojišťovnictví 1 803 644 1 159 
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vě-

decké a technické činnosti   
a administrativní a podpůrné činnosti 

3 664 1 742 1 922 

veřejná správa a obrana; povinné sociální za-
bezpečení 3 149 1 752 1 397 

vzdělávání 2 769 766 2 003 
zdravotní a sociální péče 2 663 518 2 145 
nezjištěno 3 859 1 983 1 876 

Tabulka 15: odv!tví ekonomické *innosti ve vztahu k po*tu zam!stnan#ch 

ZAM0STNAVATELÉ A PODNIKATELSKÁ AKTIVITA 

Mezi nejv!t"í a nejv#znamn!j"í zam!stnavatele v $e"eném území pat$í subjekty p'sobící v oblasti chemického, 
elektrotechnického a zpracovatelského pr'myslu, p$edn! se jedná o obchodní korporace Foxconn European 
Manufacturing Services s.r.o., Synthesia, a.s. nebo RONAL CR s.r.o. Mezi nejv#znamn!j"í subjekty pat$í rovn!% 
Universita Pardubice, dal"ími v#znamn#mi zam!stnavateli jsou nap$. Nemocnice Pardubického kraje, a.s., resp. 
Pardubická nemocnice, FOXCONN CZ s.r.o., Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., Explosia a.s., Statutární 
m!sto Pardubice a dal"í dle tabulky 16, ve kter#ch jsou spole*nosti s po*tem zam!stnanc' 100 a více. 
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FIRMA KATEGORIE 
POČET ZAMĚST-

NANCŮ 
LOKALIZACE 

Oblastní charita Pardubice 310 100-199 Pardubice V 
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 310 100-199 Pardubice IV 
PackWay s.r.o. 310 100-199 Pardubice IV 
GEOVAP, spol. s r.o. 310 100-199 Pardubice I 
NAPA TRUCKS spol. s r. o. 310 100-199 Pardubice VII 
SKP-CENTRUM, o.p.s. 310 100-199 Pardubice I 
PAP PARDUBICE o.p.s. 310 100-199 Pardubice I 
EUROBIT - čerpací stanice s.r.o. 310 100-199 Pardubice V 
JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích 310 100-199 Pardubice I 
Východočeské divadlo Pardubice 310 100-199 Pardubice I 
2VV s.r.o. 310 100-199 Pardubice II 
TVAR výrobní družstvo Pardubice 310 100-199 Pardubice III 
SYNPO, akciová společnost 310 100-199 Pardubice V 
Okresní soud v Pardubicích 310 100-199 Pardubice I 
PROFISORT INDUSTRIAL s.r.o. 310 100-199 Pardubice VII 
VČE - montáže, a.s. 310 100-199 Pardubice I 
LOG-IN CZ s.r.o. 310 100-199 Pardubice VII 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší 
odborná škola Pardubice 

310 100-199 Pardubice I 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích 

310 100-199 Pardubice I 

COMPOSITE COMPONENTS a.s. 310 100-199 Pardubice I 
EUROEXCHANGE s.r.o. 310 100-199 Pardubice I 
Služby města Pardubic a.s. 310 100-199 Pardubice III 
ELGAS, s.r.o. 310 100-199 Pardubice VII 
Goldfein CZ s.r.o. 310 100-199 Pardubice I 
Střední průmyslová škola chemická Pardubice 310 100-199 Pardubice II 
PCO VIDOCQ s.r.o. 310 100-199 Pardubice V 
Hlídací a detektivní agentura VIDOCQ s. r. o. 310 100-199 Pardubice V 
PROFI EMG s.r.o. 310 100-199 Pardubice V 
Pardubický pivovar a.s. 310 100-199 Pardubice I 
JP-KONTAKT, s.r.o. 310 100-199 Pardubice III 
Nedcon Bohemia, s.r.o. 320 200-249 Pardubice IV 
Global Expert, s.r.o. 320 200-249 Pardubice I 
Flex International s.r.o. 320 200-249 Pardubice IV 
Enter-Prise Sorting, s.r.o. 320 200-249 Pardubice V 
Autocentrum BARTH a.s. 320 200-249 Pardubice III 
ELDIS Pardubice, s.r.o. 320 200-249 Pardubice IV 
RETIA, a.s. 320 200-249 Pardubice V 
JHV - ENGINEERING s.r.o. 320 200-249 Pardubice VII 
Hlídací a úklidová agentura s.r.o. 320 200-249 Pardubice V 
APAG Elektronik s.r.o. 330 200-249 Pardubice VI 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 330 200-249 Pardubice V 
JUSDA Europe s.r.o. 330 200-249 Pardubice IV 
ERA a.s. 330 200-249 Pardubice IV 
Faurecia Interiors Pardubice s.r.o. 330 200-249 Pardubice IV 
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MeDiLa spol. s r.o. 330 200-249 Pardubice I 
MARO s. r. o. , obchod a projekce 330 200-249 Pardubice V 
JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. 330 200-249 Pardubice VI 
PARAMO, a.s. 330 200-249 Pardubice VI 
Sociální služby města Pardubic 330 200-249 Pardubice I 
Pardubický kraj 330 200-249 Pardubice I 
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 330 200-249 Pardubice V 
Teleperformance CZ, a.s. 330 200-249 Pardubice I 
PSS CZ s.r.o. 330 200-249 Pardubice I 
STAPRO  s. r. o. 330 200-249 Pardubice I 
KYB Manufacturing Czech s.r.o. 330 200-249 Pardubice VI 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 330 200-249 Pardubice VII 
Katastrální úřad pro Pardubický kraj 330 200-249 Pardubice I 
Cerea, a.s. 330 200-249 Pardubice IV 
AUTO IN s.r.o. 330 200-249 Pardubice VII 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 340 500-999 Pardubice I 
Statutární město Pardubice 340 500-999 Pardubice I 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 340 500-999 Pardubice IV 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 340 500-999 Pardubice V 
CEE Logistics  a.s. 340 500-999 Pardubice VII 
Explosia a.s. 340 500-999 Pardubice VII 
M - SILNICE a.s. 340 500-999 Pardubice III 
Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. 410 1000-1499 Pardubice VI 
Univerzita Pardubice 410 1000-1499 Pardubice II 
FOXCONN CZ s.r.o. 410 1000-1499 Pardubice IV 
JIP východočeská, a.s. 410 1000-1499 Pardubice II 
RONAL CR s.r.o. 410 1000-1499 Pardubice VI 
Synthesia, a.s. 420 1500-1999 Pardubice VII 
Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. 420 1500-1999 Pardubice IV 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 430 2000-2499 Pardubice V 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 470 5000-9999 Pardubice IV 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 470 5000-9999 Pardubice V 

Tabulka 16: nejv!t"í zam!stnavatelé v rámci území m!sta Pardubice 

Poznámka: dle konzultace s &SÚ nelze ze sou*asn#ch dat vybrat jednotlivé provozovny (místní jednotky). 

Jedním z faktor', které ovliv+ují trh práce a zam!stnanost v území, je úrove+ podnikatelského prost$edí. To má vliv 
na rozvoj místního hospodá$ství, ekonomiky a zam!stnanosti. Celkem bylo k 31.12.2019 ve m!st! Pardubice 
registrováno 24380 podnikatelsk#ch subjekt', míra podnikatelské aktivity dosáhla hodnoty kolem 266 
podnikatelsk#ch subjekt' na 1000 obyvatel, co% je srovnatelné s pr'm!rem &eské republiky s 270 podnikatelsk#mi 
subjekty a znateln! vy""í ne% pr'm!r Pardubického kraje s 232 podnikatelsk#mi subjekty na 1000 obyvatel. 

Ekonomické subjekty 
Pardubice (okres Pardu-

bice) 

Počet ekono-
mických sub-
jektů 

Celkem 24 380 
Obchodní společ-

nosti 
celkem 4 435 

z toho akciové společnosti 236 
Družstva 70 

Státní podniky 1 
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Fyzické osoby 

soukromí podnikatelé podnikající dle živ-
nostenského zákona 

16 272 

zemědělští podnikatelé 78 
soukromí podnikatelé podnikající dle ji-

ných zákonů 
906 

Tabulka 17: statistika ekonomick#ch subjekt' na území m!sta Pardubice 

Na území m!sta Pardubice je situováno n!kolik velk#ch i men"ích pr'myslov#ch zón, z územního hlediska se jedná 
p$edev"ím o následující lokality na území m!sta Pardubice: 

• Pardubická pr'myslová zóna (PZ) Staré &ívice 
• PZ Pardubi*ky (v#chodní *ást m!sta kolem ulic Pr'myslová, D!lnická a Holandská) 
• Synthesia, a.s., Explosia a.s. a dal"í (severozápadní okraji m!sta, m!stská *ást Semtín/Rybitví) 
• PZ Pra%ská-Hlavá*ova, v*etn! areálu Paramo a.s. (oblast ulic Pra%ská, Milheimova) 
• PZ Fáblovka (severní okraj m!sta) 

Tepelná mapa a rozlo%ení podnikatelsk#ch subjekt', právnick#ch osob na území m!sta Pardubice dokládají 2 obrázky 
9 a 10. 

 

Obrázek 9: tepelná mapa firem v rámci území m!sta Pardubice (vy""í koncentrace *ervenou barvou) /zdroj: Kurzy.cz 
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Obrázek 10: rozlo%ení podnikatelsk#ch subjekt' na území m!sta Pardubice /zdroj: Kurzy.cz 

NEZAM0STNANOST 

Obrázek 11 a tabulka 18 dokládá nezam!stnanost v jednotliv#ch okresech Pardubického kraje k 31.12.2019. Okres 
Pardubice s podílem nezam!stnan#ch osob (PNO) 2 % je ve vzájemném srovnání okres' druh# nejmén! posti%en# 
region s podílem pod pr'm!rem kraje i &eské republiky. SO ORP Pardubice vykazuje PNO 1,9 %, co% je mén! ne% okres 
Pardubice. Z ní%e dolo%ené tabulky 18 lze dále konstatovat, %e v okrese Pardubice je evidováno 2495 
nezam!stnan#ch osob, p$i*em% je 13977 voln#ch pracovních míst. 
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Obrázek 11: podíl nezam!stnan#ch &R a Pardubického kraje /zdroj: Ú$ad práce &R 

Okres 

Počet nezaměstnaných 

volná pracovní 
místa 

počet ucha-
zečů na 1 

VPM 

podíl nezaměstna-
ných osob v % celkem z toho ženy 

Chrudim 1752 779 2438 0,7 2,5 
Pardubice 2495 1350 13977 0,2 2,0 
Svitavy 1914 864 2913 0,7 2,7 
Ústí nad Orlicí 1769 898 5254 0,3 1,8 
Pardubický kraj 7930 3891 24582 0,3 2,2 
Česká republika 215532 108718 340957 0,6 2,9 

Tabulka 18: podíl nezam!stnan#ch Pardubického kraje k 31. 12. 2019 

5.6 CESTOVNÍ RUCH, ANAL*ZA NÁV,T"VNOSTI 

Atraktivitu území z hlediska cestovního ruchu lze vyjád$it prost$ednictvím po*tu p$íjezd' host' do ubytovacích 
za$ízení. V období let 2017 a% 2019 lze vysledovat p$ibli%nou stagnaci a mírn# nár'st náv"t!vnosti v roce 2019. V 
roce 2019 byla ve m!st! Pardubice náv"t!vnost hromadn#ch ubytovacích za$ízení zhruba 77,2 tisíc host' a 175,1 
tisíc p$enocování s pr'm!rn#m po*tem p$enocování 2,3 dny. Podíl zahrani*ních host' tvo$í p$ibli%n! 28 %. Po*et 
ubytovan#ch host' pro b!%n# pracovní den lze na základ! odborného odhadu stanovit p$ibli%n! na 600 osob. P$i 
p$ibli%né ubytovací kapacit! kolem 1600 l'%ek vychází pr'm!rné obsazení zhruba 38 %. 

Rok 2017 2018 2019 

Počet zařízení 29 29 27 
pokoje 1202 1132 1104 
lůžka 2559 2310 2319 
Hosté 73772 73876 77201 
z toho nerezidenti 22250 21581 21662 
Přenocování 168543 172952 175147 
z toho nerezidenti 72319 76229 74847 

Průměrný počet přenocování (noci) 2,3 2,3 2,3 

Tabulka 19: statistika ubytovacích za$ízení a náv"t!vnosti /zdroj: &SÚ  

P$ehled hromadn#ch ubytovacích za$ízení je dolo%en ní%e v tabulce 20, p$ibli%n# po*et l'%ek vyjad$uje jejich 
ubytovací kapacitu.  

Název Počet pokojů Počet lůžek 
HOTEL EURO 51 až 100 128 
HOTEL ATRIUM 11 až 50 32 
HOTEL LABE 51 až 100 170 
HOTEL SPORT 11 až 50 47 
HOTEL STARÉ ČASY 11 až 50 40 
HOTEL U ZLATÉHO ANDĚLA 11 až 50 30 
HOTEL ZLATÁ ŠTIKA 11 až 50 102 
HOTEL 100 10 a méně 17 
PIERRE HOTEL & RESTAURANT 11 až 50 32 
SIESTA RODINNÝ RESORT 10 a méně 16 
HOTEL KRISTL 11 až 50 48 
HOTEL SIGNAL 11 až 50 50 
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HOTEL TRIM 51 až 100 102 
HARMONY CLUB HOTEL 11 až 50 60 
HOTEL ARNOŠT 51 až 100 137 
HOTEL HŮRKA 11 až 50 60 
CARTELLONE APPARTAMENTO HOTEL 10 a méně 8 
PENSION PODKOVA 10 a méně 14 
PENSION RESTAURANT AUSTRIA 11 až 50 27 
PENSION SKYLARK 10 a méně 19 
PENZION A RESTAURACE ŠENK 11 až 50 49 
PENZION BIRDIE 11 až 50 46 
PENZION CAFÉ CITY 11 až 50 48 
PENZION FAJN 10 a méně 20 
PENZION HACIENDA RANCHERO 10 a méně 16 
PENZION HŮRKA KALVIA 11 až 50 36 
PENZION NA KRÉTĚ 10 a méně 10 
PENZION OK 10 a méně 38 
PENZION POD VINICÍ 10 a méně 20 
PENZION U KOHOUTKA 10 a méně 10 
PENZION ZELENÁ ŽÁBA 10 a méně 14 
UBYTOVÁNÍ 10 a méně 25 
UBYTOVNA DAYS MENU 10 a méně 35 
UBYTOVNA SVBF PARDUBICE 10 a méně 20 
UBYTOVNA TAXIS 11 až 50 40 
UNIVERZITA PARDUBICE SPRÁVA KOLEJÍ MENZY 11 až 50 56 
ZÁMECKÁ RESTAURACE A HOTEL 10 a méně 20 

Tabulka 20: p$ehled ubytovacích za$ízení na území m!sta Pardubice s celoro*ním provozem 

5.7 P.EPRAVNÍ VZTAHY, VN"J,Í RELACE 

DENNÍ DOJÍ)2KA A VYJÍ)2KA OBYVATEL 

Kapitola byla zpracována z podklad' &eského statistického ú$adu, SLDB 2011. Data p$edstavují denní, pravidelnou 
dojí%.ku a vyjí%.ku do zam!stnání a "koly. Souhrnná denní dojí%.ka z jin#ch obcí do m!sta Pardubice dosahuje 
celkového po*tu 15245 osob, z toho do zam!stnání 10933 osob a do "koly 4312 osob. V rámci SO ORP Pardubice 
dojí%dí denn! do m!sta Pardubice 5164 osob, z jiného SO ORP nebo jiného okresu Pardubického kraje 6864 osob a z 
jin#ch kraj' &R dojí%dí 3217 osob. Obce s nejv!t"í dojí%.kou do m!sta Pardubice jsou m!sta Chrudim a Hradec 
Králové. Z uvedeného je patrná vysoká regionální dopravní „p$ita%livost“ m!sta Pardubice. 

Souhrnná denní vyjí%.ka mimo hranice m!sta Pardubice *iní celkem 4965 osob, z toho do zam!stnání 3930 osob a 
do "koly 1035 osob. V rámci SO ORP Pardubice vyjí%dí denn! z m!sta Pardubice 1191 osob, do SO ORP nebo jiného 
okresu Pardubického kraje vyjí%dí 1410 osob a do jin#ch kraj' &R vyjí%dí 2374 osob. Mezi cílové obce s nejv!t"í 
vyjí%.kou z m!sta Pardubice pat$í m!sta Hradec Králové, následuje Praha a Chrudim. 

Pokud bychom zohlednili v#sledky pr'zkumu dopravního chování a hodnoty d!lby p$epravní práce pro cesty do 
zam!stnání a "koly s podílem 21-24 % vychází celkov# objem vn!j"í dopravy p$ibli%n! 125,6 cest s rozd!lení zhruba 
75 % vn!j"í cílová doprava a 25 % vn!j"í zdrojová doprava. Objem vn!j"í dopravy bude up$esn!n na základ! 
dopravního modelu. 
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Graf 13: denní dojí%.ka a vyjí%.ka osob 

Nejv!t"í objemy vyjí%.ky z obcí do m!sta Pardubice (tabulka vlevo) a dojí%.ky do obcí z m!sta Pardubice (tabulka 
vpravo) jsou uvedeny v tabulce 21. Zkratka Zam"koDen znamená denní dojí%.ku/vyjí%.ku do zam!stnání a "koly. 
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Obec vyjížďky ZamškoDen  Obec dojížďky ZamškoDen 
Chrudim 1276  Hradec Králové 1212 
Hradec Králové 1110  Praha 663 
Sezemice 658  Chrudim 624 
Přelouč 587  Přelouč 247 
Lázně Bohdaneč 571  Rybitví 242 
Holice 354  Staré Hradiště 226 
Staré Hradiště 339  Lázně Bohdaneč 160 
Srch 291  Holice 131 
Heřmanův Městec 268  Opatovice nad Labem 104 
Dašice 243  Sezemice 96 
Mikulovice 223  Dašice 62 
Moravany 210  Kolín 60 
Rybitví 194  Brno 48 
Ostřešany 162  Součet 3875 
Opatovice nad Labem 158    
Dolní Roveň 151    
Slatiňany 143    
Srnojedy 141    
Němčice 133    
Chvaletice 130    
Spojil 119    
Starý Mateřov 116    
Hrochův Týnec 113    

Součet 7690    

Tabulka 21: p$ehled denní dojí%.ky a vyjí%.ky v rámci m!sta Pardubice 

Informace o d!lb! p$epravní práce t#kající se dojí%.ky a vyjí%.ky ve vztahu k m!stu Pardubice dokládá graf 14, 
rozhodující podíl tvo$í IAD s hodnotou 42,2 % a pr'm!rn#m obsazením vozidla 1,24 osob. 

 

Graf 14: d!lba p$epravní práce pro denní dojí%.ku a vyjí%.ku v rámci m!sta Pardubice /zdroj: SLDB 2011 
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6. VE.EJNÁ DOPRAVA 

6.1 V*CHODISKA, VSTUPNÍ INFORMACE 

V1CHODISKA 

Rozhodujícími podklady pro oblast ve$ejné hromadné dopravy byly následující dokumenty: 

• Pr'zkum dopravního chování (2018) 
• Optimalizace MHD na území m!sta Pardubic a p$ilehlém okolí (2015) 
• Rámec udr%itelné m!stské mobility pro Pardubice (2018), 

které jsou podrobn!ji popsány v p$ílohách A- Strategická anal#za, resp. B - Dopravní pr'zkumy. 

Aktualiza*ní pr'zkumy nebyly z d'vodu epidemické situace realizovány, vyu%itelnost d$ív!j"ích pr'zkum' a dal"í 
aspekty jsou popsány v kapitole 3 Epidemická situace, omezení provozu. 

Podrobn!j"í anal#zy pr'zkumu dopravního chování se zam!$ením na d!lbu p$epravní práce mezi IAD a VHD pro území 
m!sta a navazující okolí ukazují na nízkou míru konkurence VHD v'*i individuální automobilové doprav!. Dokládají 
to grafy 15 a 16, ze kter#ch je patrná d!lba p$epravní práce 60/40 % pro území m!sta Pardubice a 81/19 % pro okolí 
m!sta. Dopravní model stanovuje celkovou d!lbu p$epravní práce v po*tu cest 81/19 %. 

 

Graf 15: d!lba p$epravní práce mezi IAD a VHD, m!sto Pardubice vlevo a okolí m!sta vpravo 

VSTUPNÍ INFORMACE 

P$íslu"ná *ást kapitoly dokládá d'le%ité souhrnné informace t#kající se nabídky a poptávky ve$ejné hromadné 
dopravy obsluhující území m!sta Pardubice a jeho okolí. 

Dopravní obsluhu $e"eného území spole*n! zaji",uje m!stská hromadná doprava (MHD), ve$ejná linková doprava 
(VLD) a %elezni*ní osobní doprava ()OD). Nabídka MHD, VLD a )OD je sou*ástí integrované dopravy koordinované 
Spole*ností OREDO s.r.o. – integrátorem regionální dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Na základ! 
informací dopravc' je trh ve$ejné dopravy rozd!len podle ní%e uvedené tabulky 22 a grafu 17. Dominantní postavení 
zaujímá MHD s podílem p$ibli%n! 80 % cestujících v $e"eném území. Celkov# po*et cestujících byl stanoven na zhruba 
90,7 tis. osob/nástup' v b!%ném pracovním dni roku 2019. 
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Rozdělení trhu veřejné dopravy Nástupy v tis. Dělba 
Městská hromadná doprava 72,9 80,4 % 
Veřejná linková doprava 4,1 4,5 % 
Železniční osobní doprava 13,7 15,1 % 

Celkem 90,7   

Tabulka 22: rozd!lení trhu ve$ejné dopravy /zdroj: informace dopravc' 

 

Graf 16: rozd!lení trhu ve$ejné dopravy /zdroj: informace dopravc' 

Tabulka 23 p$ehledn! dokládá d'le%ité souhrnné informace t#kající se ve$ejné hromadné dopravy, zdrojem dat jsou 
p$íslu"né jízdní $ády, odborné anal#zy zpracovatele, v p$ípad! pr'm!rné jízdní rychlosti dopravní model. Údaje jsou 
vzta%eny k b!%nému pracovnímu dni roku 2019. 

Ukazatel/systém Městská hromadná do-
prava 

Železniční doprava Veřejná linková doprava 
regionální 

Počet linek/spojů (vlaků) 30/1897 xx/503 30/466 
Počet stanic, zastávek 186 8 41 

Počet nastupujících osob v tis. 72,9 13,7 4,1 

Průměrná jízdní rychlost v km/h 23,6 63,2 30,4 

Tabulka 23: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat ve$ejné hromadné dopravy 

6.2 M"STSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

6.2.1 Charakteristika MHD 

M!stská hromadná doprava, kterou provozuje Dopravní podnik m!sta Pardubice a.s., zabezpe*uje obsluhu území 
m!sta Pardubice a p$ilehl#ch obcí. Z podklad' v#ro*ních zpráv SDP &R lze pro období 2015 a% 2019 odvodit 
dlouhodob# trend v#voje p$epraven#ch osob a tr%eb (rok 2020 nebyl, s ohledem na p$etrvávající epidemickou situaci 
v &eské republice od b$ezna 2020 do sou*asnosti, analyzován).  

Z dolo%eného dlouhodobého v#voje p$epraven#ch osob, graf 18, lze vysledovat setrval# nár'st p$epravní poptávky, 
mezi lety 2015 a% 2019 se jedná o zv#"ení p$epravní poptávky p$ibli%n! o 27 %, co% p$edstavuje pr'm!rn# ro*ní 
nár'st kolem 6,2 % cestujících. Ze zji"t!ného v#voje tr%eb z jízdného, kter# je sou*ástí grafu, je z$ejmé, %e v letech 
2015 a% 2019 narostly p$ibli%n! o 4,3 %. Pr'm!rn# ro*ní nár'st tr%eb z jízdného byl proto ni%"í ne% u po*tu 
p$epraven#ch osob a pohyboval se ro*n! kolem 1 %. Pokles tr%eb v roce 2016 byl zp'soben dopadem tarifních zm!n 
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na$ízen#ch hlavním objednatelem dopravního v#konu, kter#m je M!sto Pardubice. Zásadní zm!na se t#kala 
modifikované nabídky %ákovského jízdného. Je pot$eba upozornit, %e po*et p$epraven#ch osob za rok se stanovuje 
na základ! prodejnosti jízdních doklad'. Vedle uveden#ch údaj' o p$epraven#ch osobách je nutné dále informovat o 
po*tech cest zji"t!n#ch dal"ími dopravními pr'zkumy. 

 

Graf 17: v#voj p$epraven#ch osob a tr%eb z jízdného Dopravního podniku m!sta Pardubice a.s. za období 2015-2019 /zdroj: 
V#ro*ní zprávy SDP &R 

Vzhledem k epidemické situaci od za*átku roku 2020, kdy do"lo ke znatelnému poklesu prodeje jízdného proti 
p$edchozím letem, se neuskute*nil kontrolní sm!rov# dopravní pr'zkum v m!stské hromadné doprav! (MHD). Data 
z dopravního pr'zkumu by nebyla, vzhledem ke znatelnému poklesu cestujících, relevantní. Z tohoto d'vodu bylo, po 
dohod! s objednatelem, p$istoupeno na hodnocení vyu%itelnosti dopravního pr'zkum, kter# se uskute*nil v roce 
2015/2016 jako sou*ást díla „Optimalizace MHD na území m!sta Pardubic a p$ilehlém okolí“. Na základ! tohoto 
hodnocení byl p$ijat p$edchozí pr'zkum jako dostate*n! relevantní. 
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Graf 18: v#voj prodeje jízdného v letech 2015-2019, resp. 2020 /zdroj: DPMP 

V#voj prodeje jízdních doklad', graf 19, dokládá, %e mezi roky 2015 a 2019 do"lo ke sní%ení prodeje o zhruba 7,1 %. 
Sou*asn! v roce 2020 se sní%ila prodejnost jízdních doklad' oproti roku 2019 o p$ibli%n! 24 % vlivem epidemické 
situace (prost# p$epo*et 9 m!síc' na rok).  

Dal"ím srovnáním v#voje byly informace z odbavovacího systému (dále OS) MHD, ze kterého jsou následující data 
t#kající se odbaven#ch cestujících v b!%ném pracovním dni za 24 hodin: 

• rok 2015; st$eda 4. 11.   22388 osob 
• rok 2019; st$eda 6. 11.   21090 osob 
• rok 2020; st$eda 4. 11.   8855 osob. 

Podle t!chto dat do"lo ve srovnateln#ch dnech ke sní%ení po*tu osob v OS mezi roky 2015 a 2019 o p$ibli%n! 5,8 %, 
dále v roce 2020 bylo OS obslou%eno zhruba 42 % cestujících roku 2019. 

Dal"í rozhodovací anal#zy se zam!$ily na v#voj p$epraven#ch osob, co% dokládá graf 25. Po*et p$epraven#ch osob v 
roce 2015 byl stanoven na základ! provedeného pr'zkumu MHD, p$epravené osoby v letech 2017-2020 pak podle 
prodejnosti jízdních doklad' za pomocí metodick#ch pokyn' MD. Na základ! t!chto propo*t' odvozujeme, %e mezi 
roky 2019 a 2015 do"lo k mírnému nár'stu p$epraven#ch osob o zhruba 5,4 %. Mezi rokem 2019 a 2020 pak do"lo k 
poklesu p$epraven#ch osob odhadem o p$ibli%n! 27,2 % vlivem epidemické situace (prost# p$epo*et 9 m!síc' na rok). 

Graf 20 byl zpracován odli"n#m zp'sobem a to tak, %e pro roky 2017-2020 byl z údaj' o prodan#ch jízdních dokladech 
dle metodiky MD ur*en pouze trend v po*tu p$epraven#ch cestujících. Dochází tak k rozdílnostem oproti hodnotám 
vycházejících ze zdroje V#ro*ní zprávy SDP &R, které nelze porovnávat.  

Pro pot$eby Plánu mobility budou vyu%ita data z pr'zkumu MHD 2015/2016 bez dal"ích korekcí. P$ípadné úpravy by 
m!ly postihnout p$edev"ím zm!ny linkového vedení a urbanistick# rozvoj v území. 

6,01
5,76 5,72

5,51 5,58

3,18

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pr
od

ej
 jí

zd
né

ho
 v

 m
il.

 k
s

Roky

Vývoj prodeje jízdného v letech 2015-2020
(počty v mil. ks)



 

 

49 

Analytická *ástParduPlán 

 

Graf 19: po*et p$epraven#ch osob v roce 2015 a letech 2017-2020, revize /zdroj: DPMP 

ZÁKLADNÍ V1CHOZÍ ÚDAJE Z PR/ZKUMU MHD 2015/2016 

• po*et cestujících v b!%ném pracovním dni  72919 osob 
• po*et cestujících v sobotu   27419 osob 
• po*et cestujících v ned!li a svátek  23935 osob. 

Tabulka 24 dokládá nejvytí%en!j"í úsekové obousm!rné dopravní zatí%ení sít! MHD v b!%ném pracovním dni v 
osobách za 24 hodin. Zdrojem dat je dopravní pr'zkum ze 4. 11 2015 v rámci projektu „Optimalizace MHD na území 
m!sta Pardubic a v p$ilehlém okolí“ (Optimalizace 2016). 

Pořadí Úsek Zatížení v osobách/24 
hodin 

1 Masarykovo nám. - Náměstí Republiky 2 898 
2 Zimní stadion - Stavařov 2 783 
3 Masarykovo nám. - Zimní stadion 2 716 
4 Zimní stadion - Masarykovo nám. 2 642 
5 Stavařov - Zimní stadion 2 635 
6 Stavařov - Polabiny,Hradecká 2 533 
7 Palackého - Masarykovo nám. 2 526 
8 Polabiny,Hradecká - Stavařov 2 439 
9 Autobusové nádraží - Hlavní nádraží,Albert HM 2 255 

10 Hlavní nádraží - Autobusové nádraží 2 228 

Tabulka 24: nejvytí%en!j"í úsekové dopravní zatí%ení sít! MHD v osobách za 24 hodin /zdroj: Optimalizace 2016 

P$epravní vztahy v území (matice p$epravních vztah') dokládají tabulka 25 a obrázek 12.
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Tabulka 25: matice p$epravních vztah' v pracovním dni, v osobách za 24 hodin /zdroj: Optimalizace 2016 
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Obrázek 12: schéma p$epravních vztah' v pracovním dni, v osobách za 24 hodin /zdroj: Optimalizace 2016
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Dle projektu „Optimalizace MHD na území m!sta Pardubic a v p$ilehlém okolí“ (Optimalizace 2016) bylo v b!%ném 
pracovním dni p$epraveno celkem zhruba 72,9 tis. cestujících za 24 hodin, p$i*em% trolejbusová doprava p$epravila 
kolem 43,6 tis. osob, autobusová doprava pak cca 29,3 tis. osob. Podíl trolejbusové a autobusové dopravy vychází 
p$ibli%n! 60 % ku 40 %. 

Tabulka 26 dokládá mno%ství p$epraven#ch cestujících v b!%ném pracovním dni na jednotliv#ch linkách MHD 
Dopravního podniku m!sta Pardubice a.s. Z p$ehledu lze dovodit, %e trolejbusová doprava s vyu%itím standardních 
vozidel a nov! pak parciálních vozidel p$edstavuje v síti MHD rozhodující podíl p$i zabezpe*ení p$epravní nabídky a 
poptávky. Je to z$ejmé jak z po*tu p$epraven#ch osob za 24 hodin, tak z celkového po*tu spoj' v obou sm!rech za 
pracovní den. Tento p$ehled vychází z dat dokumentu Optimalizace MHD na území m!sta Pardubice a p$ilehlém okolí, 
2016. 

Druh dopravy Linka Počet přepravených osob 

Tr
ol

ej
bu

sy
 

1 4946 
2 5853 
3 5590 
4 902 
5 5864 
7 2848 

11 2643 
12 4726 
13 7154 
21 586 
27 455 
33 2070 

Suma 43637 

Au
to

bu
sy

 

6 8578 
8 3457 
9 2756 

10 2388 
14 2362 
15 870 
16 338 
17 1108 
18 2290 
22 318 
23 516 
24 502 
25 451 
26 233 
28 1629 
29 22 
88 1304 
98 42 
99 47 

910 57 
Suma 29268 

Celkem 72905 

Tabulka 26: p$ehled p$epraven#ch osob na jednotliv#ch linkách MHD /zdroj: Optimalizace 2016 
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Pořadí Název zastávky Obrat cestujících za 24 
hodin 

Podíl na celkovém ob-
ratu v % 

1 Masarykovo nám. 23664 16,2 
2 Náměstí Republiky 8753 6,0 
3 Hlavní nádraží 7382 5,1 
4 Palackého 4124 2,8 
5 Autobusové nádraží 3879 2,7 
6 Polabiny,Hradecká 3875 2,7 
7 Krajský úřad 3863 2,7 
8 Polabiny,Kpt.Bartoše 3801 2,6 
9 Hlavní nádraží,Albert HM 3076 2,1 

10 Dukla,náměstí 2904 2,0 

Tabulka 27: obraty cestujících na vybran#ch zastávkách MHD /zdroj: Optimalizace 2016 

Tabulka 27 dokládá obraty cestujících na nejvíce zatí%en#ch zastávkách, graf 21 pak denní variace zatí%ení MHD 
Pardubice v trolejbusové a autobusové doprav!. Jedná se sice o data z Optimalizace MHD na území m!sta Pardubice 
a p$ilehlém okolí, 2016, ze zku"eností zhotovitele se dlouhodob! denní variace p$íli" nem!ní. Na grafu 22 jsou pak 
denní variace zobrazeny zvlá", pro trolejbusov# a zvlá", pro autobusov# provoz. Z obou graf' je z$ejmá pom!rn! 
vysoká provozní nerovnom!rnost, v p$ípad! trolejbusové dopravy je patrné lep"í vyu%ití p$epravní nabídky oproti 
doprav! autobusové. Lep"í vyu%ití nabídky u trolejbusové dopravy je dáno zejména provozem v hust!ji osídleném 
území. 

 

Graf 20: denní variace po*tu p$epraven#ch osob MHD, b!%n# pracovní den /zdroj: Optimalizace 2016 
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Graf 21: denní variace po*tu p$epraven#ch osob v autobusové a trolejbusové doprav!, b!%n# pracovní den /zdroj: Optimalizace 
2016 

ANAL1ZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ 

Obrázek 13 dokumentuje dostupnost obsluhovaného území MHD, p$i*em% izochrony dostupnosti k zastávkám jsou 
konstruovány na rádius 400 m vzdu"nou *arou, resp. p$ibli%n! 520m reálné vzdálenosti. Tato vzdálenost 
reprezentuje dobu docházky do 8 minut pomalej"í ch'ze/b!%né ch'ze (rychlost 4 km/h). Z obrázku je patrné husté 
pokrytí území m!sta Pardubice prost$ednictvím 186 obsluhovan#ch zastávek MHD, stav kvality obsluhy území MHD 
se dá hodnotit jako velmi dobr#. 

P$es vysokou kvalitu obsluhy $e"eného území se vyskytují lokality, kde je uvedená hodnota dostupnosti zastávek 
MHD 8 minut b!%né ch'ze p$ekro*ena. Ní%e uvedené lokality jsou v rozhodující mí$e území s rodinnou zástavbou, za 
problém pova%ujeme lokalitu Polabiny III se zástavbou bytov#ch dom'. 

P$ehled v#znamn!j"ích oblastí s dostupností nad 8 minut b!%né ch'ze: 

• Svítkov; severní okraj – ulice P$erovská, )i%kova, Srnojedská, K Pa"ti, U Zastávky, V Oklikách, Hab$inská a 
Na Parohách, v#chodní cíp – ulice P$erovská, Kostnická, K Rybní*ku 

• Rosice; severní okraj – ulice Písková, Prokopa Holého, Za H$i"t!m, F3gnerova, Ale"ova 
• Ohrazenice; severní okraj – ulice Hrabalova, Polá*kova, &echova, Kollárova, Pi"torova, (kolská 
• Staré m!sto, centrum; ulice Labská, Pod Zámkem 
• Polabiny III; v#chodní území – ulice Lonkova, Na Labi"ti, Gagarinova, Lidická 
• Slovany; severov#chodní území – ulice Pod Lipami, Pod Zahradami, Spojilská, Lesní, 22. *ervence, V 

Zahrádkách 
• Staro*ernsko; jihov#chodní okraj – ulice K Pustinám 
• Lány na D'lku; jihov#chodní a severozápadní okraj území 
• Opo*ínek; jihozápadní okraj území. 
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Obrázek 13: izochrony docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD v délce 400 m/8 minut b!%né ch'ze (podrobn!ji v p$íloze 
E.8) 

6.2.2 Popis nabídky MHD, stav infrastruktury 

Dlouhodob# v#voj nabídky dokládá graf 23, kter# dokumentuje období v letech 2015-2019. Pro celé sledované období 
2015-2019 lze pozorovat, %e dopravní v#kon je stabilizovan# s ro*ní nabídkou kolem 5,7-5,8 mil. vozov#ch km. 

Pozitivní v#voj je z$ejm# u trolejbusové dopravy, která v letech 2015-2019 nav#"ila dopravní v#kon o 13 %, co% lze 
p$i*íst vybudování nov#ch trolejbusov#ch tratí a postupnému roz"i$ování provozu parciálních trolejbus'. U 
autobusové dopravy lze ve sledovaném období let 2015-2019 vysledovat naopak postupné sni%ování dopravních 
v#kon', které si sní%ily za p!t let o 7,6 %. Na konci roku 2019 tak byla MHD Pardubice provozována ji% z tém!$ 45 % 
trolejbusy nebo parciálními vozidly, podíl autobus' tvo$il zhruba 55 %. 
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Graf 22: v#voj dopravního v#konu DPMP a.s. v období 2015–2019 /zdroj: V#ro*ní zprávy SDP &R 

Aktuální souhrnnou nabídku MHD v b!%ném pracovním dni tvo$í 11 trolejbusov#ch linek a 19 autobusov#ch linek, 
v*etn! 2 linek no*ních, celkem se jedná o 30 linek MHD. Údaje jsou platné k 1. 9. 2020, jedná se o standardní nabídku, 
která nebyla ovlivn!na epidemickou situací. 

Základní p$ehled linek dokládá tabulka 28, v#po*ty jsou orienta*ní, uvedené délky byly stanoveny na základ! tarifních 
vzdáleností podle J-. Souhrnná nabídka MHD pro b!%n# pracovní den je zabezpe*ena celkem 1897 spoji, o sobotách 
a ned!lích pak 1068 spoji. Celkov# dopravní v#kon MHD v b!%ném pracovním dni dosahuje 17678 vozov#ch km/24hod, 
ve víkendov#ch dnech pak 9726 vozov#ch km. Celková pr'm!rná délka spoje pro pracovní a víkendov# den vychází 
p$ibli%n! 9,24 km. Pr'm!rná jízdní rychlost pro b!%n# pracovní den *iní p$ibli%n! 23,8 km/h, p$i*em% u trolejbusové 
dopravy to je kolem 22 km/h a autobusové dopravy 24,9 km/h – uvedené hodnoty jsou orienta*ní a vyjad$ují stav 
charakteristick# pro "pi*kové období. Re%ijní dopravní v#kony p$i jízdách bez cestujících nejsou do t!chto rozbor' 
zahrnuty. 

P-EHLED VYBRAN1CH ÚDAJ/ MHD PRO B0)N1 PRACOVNÍ DEN 

• pr'm!rná délka spoje se pohybuje okolo 9,2 km, nejdel"í trasu vykazuje linka 88 – 21,5 km 
• nejvíce spoj' je vypraveno na trolejbusové lince 13, 163 spoj' v pracovním dni 
• maximální pravideln# "pi*kov# interval je stanoven na 10 minut, 
• nejv!t"í dopravní v#kon vykazuje trolejbusová linka 13, celkem 1606 vozov#ch km v pracovním dni 
• pr'm!rná jízdní rychlost 23,8 km/h 
• pr'm!rná p$epravní vzdálenost 3-4 km. 
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Druh 
dopravy 

Linka Trasa linky 

Počet spojů 
Průměrná 

délka spoje 
v km 

Dopravní výkon ve 
vozkm 

pracovní 
den 

so-
bota/ne

děle 

pracovní 
den 

so-
bota/ne

děle 

Tr
ol

ej
bu

sy
 

1 Jesničánky,točna - Slovany,točna 149 98 6,04 900 592 

2 Polabiny,točna - Zámeček 158 95 7,74 1223 735 
3 Hlavní nádraží - Lázně Bohdaneč,točna 104 72 11,04 1148 795 

4 
Polabiny,točna - Třída Míru - Pola-

biny,točna 
29 0 4,97 144 0 

5 Dukla,točna - Dubina,sever 159 96 6,96 1107 668 
7 Dukla,vozovna - Rybitví,Uma točna 69 65 6,84 472 445 

11 Rybitví,Uma točna - Dubina,sever 84 62 7,8 655 484 
12 Hlavní nádraží - Úhřetice 88 44 9,85 867 433 
13 Ohrazenice,točna - Dubina,sever 163 98 9,85 1606 965 

27 
Zdravotnická škola - Dukla,náměstí - 

Zdravotnická škola 
29 0 14,46 419 0 

33 Hlavní nádraží - Rybitví,Uma točna 79 46 4,61 364 212 
Suma  1111 676 7,97 8905 5329 

Au
to

bu
sy

 

6 
(Rybitví) - Rosice, točna - Polabiny,Slu-

neční - Dukla,náměstí 
157 96 9,26 1454 889 

8 
Dubina,Dubinská - Svítkov,škola - Du-

bina,Dubinská 
79 59 13,33 1053 786 

9 Hlavní nádraží - Sezemice,škola 74 42 6,07 449 255 
10 Ostřešany,točna - Ohrazenice,točna 91 52 11,6 1056 603 

14 
Staré Čívice,Průmyslová zóna - Pola-

biny,točna 
65 35 11,31 735 396 

15 Opočínek,točna - Hlavní nádraží 48 16 13,86 665 222 
16 Hlavní nádraží - Dříteč 12 8 10,7 128 86 
17 Hlavní nádraží - Srch,točna 38 9 11,55 439 104 
18 Mikulovice,Staňkova - Živanice,Nerad 51 28 13,57 692 380 
22 Nemošice,točna - Závodu míru 15 0 7 105 0 

23 
Staré Čívice,Průmyslová zóna - Pola-

biny,točna 
20 12 11,31 226 136 

24 Čepí,prodejna - Hlavní nádraží 24 12 11,11 267 133 

25 
Dubina,sever - Staré Čívice,Průmyslová 

zóna 
11 0 14 154 0 

26 Hlavní nádraží - Dubina,centrum 20 0 5,9 118 0 

28 
Závodu míru - (Hostovice) - Seze-

mice,Véska 
49 6 12,87 631 77 

29 Letiště - Gorkého 2 0 7 14 0 

88 Dubina,Dubinská - Svítkov,škola - Du-
bina,Dubinská 

17 5 21,5 366 108 

98 
Dukla,vozovna - Hlavní nádraží; noční 

provoz 
8 8 12,25 98 98 

99 
Dukla,vozovna - Hlavní nádraží; noční 

provoz 
5 5 24,8 124 124 

Suma  786 393 11,17 8773 4396 
Celkem  1897 1068 9,24 17678 9726 

Tabulka 28: základní p$ehled linek MHD /zdroj J- platn# od 1. 9. 2020 
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Trasy MHD a vedení linek dokládá obrázek 14, obrázek 15 pak sí, no*ních linek, jedná se o schémata z platného 
jízdního $ádu od 1. 9. 2020. Z hlediska celkové konstrukce sít! MHD se jedná o systémov! p$íznivé a dobré $e"ení, 
obsahující radiální, diametrální i tangenciální linky, které zabezpe*ují rozhodující dost$edné p$epravní vztahy i vazby 
mezi jednotliv#mi obytn#mi soubory vzájemn!. 

Dopravní spojení obytn#ch oblastí s "ir"ím územím centra m!sta, pravideln# celodenní interval v pracovním dni, 
"pi*kov# interval v rozmezí 10-15 minut a pravidelná nabídka ve víkendov#ch dnech jsou rozhodující parametry 
základních linek MHD.  

S v#jimkou linky 3 se v zásad! jedná o diametrální linky, které krom! spojení s centrem m!sta také propojují 
rozhodující obytné oblasti vzájemn!. Jedná se o trolejbusové linky 1, 2, 3, 5, 13 a autobusové linky 6 a 8/88 se 
souhrnnou nabídkou 986 spoj' v b!%ném pracovním dni (52 % celkové nabídky) a 619 spoj' v sobotu a ned!li (58 % 
nabídky). Tyto základní linky zabezpe*ují dopravní v#kon v objemu 8856 vozov#ch km v b!%ném pracovním dni a 
5538 vozov#ch km v sobotu a ned!li.  

V#"e uvedené základní linky jsou dopln!ny linkami, zaji",ují d'le%ité p$epravní vztahy na území m!sta a vazby do 
vn!j"ího území, uspo$ádáním se jedná o radiální, diametrální i tangenciální linky. S hlediska funkce se zde u n!kter#ch 
linek prolíná obsluha území m!sta s dostupností obcí v navazujícím území m!sta s charakterem p$ím!stsk#ch linek. 
Mezi tyto linky lze za$adit 6 trolejbusov#ch linek - 4, 7, 11, 12, 27, 33 a 10 autobusov#ch linek - 9, 10, 14, 15, 16, 17, 
18, 22, 24 a 28. Tyto linky mají zpravidla "pi*kov# interval kolem mezi 20-30 minutami, v sedle pak 30-60 minut, linka 
22 není v sedle provozována.  

Poslední skupinu linek lze charakterizovat jako ú*elové, jejich funkce je primárn! zam!$ena na obsluhu pr'myslov#ch 
oblastí a dal"ích v#znamn#ch lokalit, v*etn! d'le%it#ch „rychl#ch“ spojení. Takto lze chápat autobusové linky 23, 25, 
26 a 90, mezi n! je mo%né za$adit také no*ní linky 98 a 99. Jejich podíl z celkové nabídky je sice minimální (kolem 2,3-
4,1 % z po*tu spoj', resp. dopravního v#konu), nicmén! plní d'le%itou úlohu v celkové obsluze $e"eného území. 
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Obrázek 14: schéma sít! tras a linek Dopravního podniku m!sta Pardubice a.s. /zdroj DPMP a.s., J- 2021 

 

Obrázek 15: schéma sít! no*ních linek Dopravního podniku m!sta Pardubic a.s. /zdroj DPMP a.s., J- 2021 
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Tabulka 29 dokládá informace, t#kají se tarifního systému a cen jízdného v MHD Pardubice s platností od 13. 12. 
2020, s poznámkou: tarifní zóna I. – území vyzna*ená okrovou barvou, tarifní zóna II. – území vyzna*ená barvou 
r'%ovou. 

Jednotlivé jízdenky 
Cena jízdného 

Platba pardubickou 
kartou 

Papírové jízdenky (před-
prodej) 

Platba u řidiče (ho-
tovost) 

Základní jízdné nad 3 zastávkové úseky – 
zóna I 

13 Kč 16 Kč 25 Kč 

Základní jízdné nad 3 zastávkové úseky – 
zóna I + II 

16 Kč 19 Kč 25 Kč 

Základní jízdné do 3 zastávkových úseků – 
zóna I 

7 Kč 16 Kč 25 Kč 

Základní jízdné do 3 zastávkových úseků – 
zóna I + II 

10 Kč 19 Kč 25 Kč 

Zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky – 
zóna I 

8 Kč 11 Kč 20 Kč 

Zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky – 
zóna I + II 11 Kč 13 Kč 20 Kč 

Zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků – 
zóna I 

5 Kč 11 Kč 20 Kč 

Zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků – 
zóna I + II 8 Kč 13 Kč 20 Kč 

Jízdné pro noční linky 25 Kč - 25 Kč 
Dovozné – spoluzavazadla a psi bez schránky 
– zóna I 

5 Kč 11 Kč 20 Kč 

Dovozné – spoluzavazadla a psi bez schránky 
– zóna I+II 

9 Kč 13 Kč 20 Kč 

 

Krátkodobé časové jízdenky (zóna I + 
II) 

Cena jízdného 
Papírové jízdenky z před-

prodeje 
Hotovostní platba u 

řidiče 
SMS jíz-
denka 

Úhrada aplikací 
Sejf 

45 minut v pracovní den pozn. 2 - - 25 Kč 22 Kč 
24 hodin od okamžiku nákupu 45 Kč - 50 Kč 45 Kč 
5denní (kalendářní den) 180 Kč - - - 
Jednodenní (kalendářní den) pro his-
torické linky 

- 15 Kč - - 

 

Předplatné časové jízdenky nepřenosné na Pardu-
bickou kartu 

Cena jízdného 

Občanské 
Občanské zlev-

něné 
Studentské 

Žákov-
ské 

Zóna I 
Zóna I + 

II 
Zóna I 

Zóna I + 
II 

Zóna I 
Zóna I + 

II 
Zóna I + 

II 
7denní 120 Kč 140 Kč 70 Kč 80 Kč 60 Kč 70 Kč - 
14denní 240 Kč 280 Kč - - 120 Kč 140 Kč - 
30denní 460 Kč 520 Kč 280 Kč 310 Kč 230 Kč 260 Kč 135 Kč 

90denní 1 210 
Kč 

1 350 
Kč 

720 Kč 800 Kč 600 Kč 670 Kč - 

120denní - - - - 770 Kč 860 Kč - 

180denní 
2 150 

Kč 
2 400 

Kč 
- - 

1 070 
Kč 

1 200 
Kč 

- 

10měsíční - - - - 
1 650 

Kč 
1 850 

Kč - 
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365denní 
3 990 

Kč 
4 460 

Kč 
2 480 

Kč 
2 780 

Kč - - 450 Kč 

Dovozné za přepravu bez schránky 30denní - 230 Kč - 230 Kč - 230 Kč 230 Kč 

 

Předplatní časové jízdenky přenosné na Pardubickou kartu 
Cena jízdného 

Zóna I + II 
30denní 750 Kč 
Dovozné za přepravu psa bez schránky 30denní 230 Kč 

Tabulka 29: ceny jízdného DPMP /zdroj: DPMP 

Dopravní podnik m!sta Pardubic a. s. zprovoznil v m!sících b$ezen/duben 2021 nov# odbavovací systém, kter# je 
sou*ástí díla „Modernizace elektronického odbavení cestujících (EOC) v systému MHD v Pardubicích“. Nov# systém 
p$iná"í cestujícím $adu zlep"ení a zm!n, která jsou uvedena v kapitole 6.2 M!stská hromadná doprava. Jedná o 
komplexní p$estavbu a modernizaci odbavovacích systému, informa*ního systému i dispe*erského $ízení provozu, 
která sou*asn! umo%ní získat dal"í informace a data ke zlep"ování slu%by MHD. 

DOPL4UJÍCÍ PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2019  

P$ehled vozového parku v Dopravním podniku Pardubice a.s. shrnuje tabulka 30. 

Druh vozidla Počet Ø stáří [roky] Typ Počet Nízkopodlažní Parciální CNG 
Autobusy 76 9,7 12 m 76 66 x 22 

Trolejbusy 68 8,7 
12 m 58 

63 4 
x 

15 m 10 x 

Tabulka 30: p$ehled vozového parku stav 2019 /zdroj: DPMP 

Graf 24 dokládá orienta*ní údaje o kompenzaci provozu v Dopravním podniku Pardubice a.s. v období 2015-2019, 
zdrojem jsou v#ro*ní zprávy Sdru%ení dopravních podnik' &R (SDP). Z grafu je patrn# patrné trvalé zvy"ování 
kompenzace mezi lety 2015-2019 o tém!$ 24 %. V#voj tr%eb z jízdného se pak za uplynul#ch p!t let nav#"il jen o 4 
%. 

 

Graf 23: v#voj tr%eb a kompenzace DPMP v období 2015-2019 /zdroj: v#ro*ní zprávy SDP &R 
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INFORMACE K TECHNICKÉMU ZÁZEMÍ 

K technickému zázemí MHD jsou dolo%eny následující základní informace, které se t#kají: 

• m!níren a 
• vozovny na ulici Teplého. 

P$ehled provozovan#ch m!níren s nap!tím 660 V: 

• MR 2 - Semtín (2x 1500 A) 
• MR 3 - Jan (2x 2250 A) 
• MR 4 - Drá%ka (1x 1500 A) 
• MR 5 - Polabiny (2x 3000 A) 
• MR 7 - vozovna (1x 1500 A), 

s tím, %e p$ipravované k rekonstrukci s realizací v leto"ním roce a v roce 2022 jsou m!nírny: 

• MR 1 - Stadion (1x 1500 A) 
• MR 6 - Trojice (1x 1500 A) 

Vozovna DPMP je situovaná na ulici Teplého, v sou*asné dob! je zde odstavováno 132 vozidel a kapacitní limity 
existují. Pro odstavování déle neprovozovan#ch vozidel, p$ed jejich vy$azením, je nutn# pronájem cizích ploch. Areál 
vozovny prochází nezbytn#mi rekonstrukcemi a modernizací pr'b!%n!, v leto"ních roce probíhá p$estavba 
centrálního dispe*inku. 

BEZBARIÉROVOST 

Obecn! se problematika bezbariérovosti v rámci VHD dá rozd!lit do t$í oblastí: 

• vozidla 
• zastávky a bezprost$ední p$ístupy k nim 
• navazující p!"í trasy, které zaji",ují dostupnost území k t!mto zastávkám, 

p$i*em% a% spln!ním v"ech jmenovan#ch je zabezpe*ena dostupnost VHD pro v"echny u%ivatele. 

Bezbariérovost vozidel je nutné vnímat jako postupnou obnovu vozového parku dopravc', kter# probíhá kontinuáln! 
s cílem úplné bezbariérovosti. V p$ípad! DPMP a.s. je v#voj evidentní z tabulky 31, ze které je patrné, %e mezi roky 
2019 a 2011 do"lo ke zv#"ení podílu nízkopodla%ních vozidel o zhruba 23 %. Za zmínku stojí informace, %e je"t! v 
roce 2009 se pohybovaly podíly nízkopodla%ních vozidel v &R u autobus' a trolejbus' v rozmezí 40-48 %. 

 Rok 2011 Rok 2015 Rok 2019 
Počet vozidel celkem 130 133 144 
Nízkopodlažní vozidla 95 107 129 

Podíl nízkopodlažních vozidel 73,1 % 80,5 % 89,6 % 

Tabulka 31: nízkopodla%nost vozidel DPMP /zdroj: v#ro*ní zprávy SDP &R 

Bezbariérovost zastávek je dlouhodob# proces spo*ívající v jejich postupné rekonstrukci v intencích p$íslu"n#ch 
technick#ch p$edpis' a norem. M!stská hromadná doprava zaji",uje obsluhu území prost$ednictvím 186 zastávek, 
p$i*em% ve skute*nosti se, dle podkladu DPMP, jedná o celkem 416 nástupních a v#stupních hran. Z tohoto po*tu je 
48 nástupních/v#stupních hran evidovan#ch jako zastávka bezbariérov! p$ístupná, tedy kolem 12 %. Skute*n# stav 
bude sou*ástí $e"ení p!"í dopravy a kostry sít! bezbariérov#ch tras, které obsahují také zastávky VHD. 

Z hlediska ochrany cestujících p$ed nep$ízniv#m po*asím nebo naopak k lep"í adaptaci na vysoké teploty je celkem 
213 zastávek vybaveno p$íst$e"kem. Pokud budeme uveden# po*et vztahovat k celkovému po*tu 
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nástupních/v#stupních hran pak se jedná o podíl kolem 51 %. Ve skute*nosti je situace v#razn! p$ízniv!j"í, proto%e 
po*et p$íst$e"k' p$evy"uje po*et zastávek. 

Navazující p%-í trasy, které zaji",ují dostupnost území k t!mto zastávkám, jsou $e"eny v rámci kapitoly P!"í 
doprava. 

Informace t#kající se bezbariérovosti vozidel %elezni*ní dopravy a ve$ejné linkové dopravy nejsou k dispozici, stanice 
a zastávky budou $e"eny v rámci návrhové *ásti p!"í dopravy a kostry sít! bezbariérov#ch tras, jejich% sou*ástí jsou 
také zastávky VHD. 

6.3 VE.EJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA 

Souhrnnou nabídku ve$ejné linkové dopravy (VLD) v $e"eném území tvo$í celkem 30 místních a 7 dálkov#ch 
autobusov#ch linek, které jsou sou*ástí systému Integrované regionální dopravy – IREDO, v*etn! jejího tarifního 
systému. Tuto nabídku, která je tvo$ena celkem 466 spoji v b!%ném pracovním dni, zabezpe*ují dopravci uvedení 
v tabulce 32. Jedná se o zna*n# potenciál, kter# cestující vyu%ívají primárn! pro dopravu p$ím!stskou, v ur*ité mí$e 
pak jako dopln!k k MHD pro dopravu z místních *ástí m!sta do Pardubic. 

Celkov# po*et cestujících/nástup' na linkách VLD *iní v b!%ném pracovním dni 4067 osob, z toho v obvodu m!sta 
Pardubice pak kolem 450 osob. Údaj byl získán anal#zou v#stup' z odbavovacích za$ízení systému IREDO a je z nich 
dále patrné, %e ve velké v!t"in! p$ípad' u jízd pouze v obvodu m!sta se jedná o cesty s bezplatn#m odbavením (tedy 
nap$íklad o p$estup na spoj do cílové zastávky nebo o jízdu po m!st! po prokázání se platnou *asovou jízdenku 
IREDO. 

Z hlediska tras a linkového uspo$ádání VLD dochází na více trasách k soub!h'm s linkami MHD bez provázanosti a 
koordinace, p$ípadn! integrace. P$íkladem pom!rn! dlouhého soub!hu linek MHD a VLD je cca 10 km dlouh# úsek z 
m!sta Lázn! Bohdane* p$es obec Rybitví do Pardubic. Zde v b!%ném pracovním dni existuje nabídka MHD v podob! 
celkem 54 pár' trolejbus' MHD a 12 pár' dotovan#ch spoj' VLD na lince Chlumec n. Cidlinou-Lázn! Bohdane* – 
Pardubice. 

Číslo linky 
regionální 

Linka 
IREDO 

Trasa linky 
Počet 
spojů 

Orientační in-
terval (min) 

Dopravce 

610109   Hr.Králové - L. Bohdaneč - Pardubice 2 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
620130   Hlinsko-Chrudim-Pardubice 2 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
620700   Chrudim-Pardubice 69 30 ARRIVA VČ a.s. 
620701   Chrudim-Pardubice 12 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
620716   Chrudim-Pardubice-Rybitví 4 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 

640132   Náchod-Hradec-Pardubice 3 Nepravidelné CDS s.r.o. 
650100 600 Hr.Králové - Opatovice n.L.-Pardubice 8 Nepravidelné CAR-TOUR spol. s r.o. 
650101 601 Hradec Králové-Dříteč-Borek-Pardubice 8 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
650600 600 Hradec Králové-Hrobice-Pardubice 27 60 ARRIVA VČ a.s. 
650601 601 Hr.Králové-Dříteč-Borek-Pardubice 23 60 CAR-TOUR spol. s r.o. 
650602   Pardubice-Stéblová-Dobřenice 16 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
650603   Pardubice-Sezem.-Rokytno-Býšť-Holice 30 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 

650604   Pardubice-Třibřichy-H.Měst.-Seč-Běstvina 26 120 ARRIVA VČ a.s. 

650605   Pardubice-Choltice-H.Městec-Sovolusky 19 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 

650606   Pardubice-H.Městec-Váp.Podol-Seč 34 60 ARRIVA VČ a.s. 

650607 607 Pardubice-L.Bohdaneč-Chlumec n.C. 22 60 AP Tour-spol. s r.o. 

650608   Pardubice-Hr.Týnec-Chrast 25 60 ARRIVA VČ a.s. 
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650609   Pardubice-Dašice-Horní Jelení 36 60 ARRIVA VČ a.s. 

650610   Pardubice-Sezemice-Holice-Hor.Jelení 43 30 ARRIVA VČ a.s. 
650611   Pardubice-Sezemice-Holice 2 Nepravidelné CAR-TOUR spol. s r.o. 
650620 620 Přelouč-L. Bohd.-Pard. Semtín/Hr. Král. 2 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
650623   Řečany n.L.-Přelouč-Pardubice St.Čívice 6 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 

650637 607 Pardubice-L.Bohdaneč-Chlumec n.C. 1 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 

650652   Pardubice,Hostovice-Dašice 4 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
650653   Dašice-Černá za Bory-Pardubice 3 Nepravidelné AP Tour- s.r.o. 
650750   Pardubice-Chrudim-Nasavrky-Hlinsko 9 Nepravidelné František Pytlík 
660553   Rychnov n. Kn.-Borohr.-Holice-Pardubice 14 120 ČSAD Ústí n. O. a.s. 
680038   Polička-Chrudim-Pardubice-Hradec Kr. 4 Nepravidelné Zlatovánek spol s r.o. 
680771   Polička-Chrudim-Pardubice-Hradec Kr. 6 Nepravidelné ČSAD Ústí n. O. a.s. 
680814   Svitavy-Litomyšl-Holice-Pardubice 6 Nepravidelné ČSAD Ústí n. O. a.s. 

Regionální   30 linek 466 Spojů 7 dopravců 

Číslo linky 
dálkové 

      
  

  

600660   Ledeč n.S.-Chrudim-Pardubice-Hr. Králové 8 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
610001   Hr. Králové-Pelhřimov-České Budějovice 2 Nepravidelné CAR-TOUR spol. s r.o. 
630084   Jičín-Hr. Králové-Pardubice-H. Brod-Jihlava 0 jen víkend Busline KHK s.r.o. 
640120   Broumov - Náchod - Hr. Králové - Pardubice 1 Nepravidelné CDS s.r.o. 
680037   Polička-Proseč-Skuteč-Chrudim-Pardubice 4 Nepravidelné Zlatovánek spol s r.o. 
690280   Pec p.Sn.-Trutnov-Hr. Králové-Pardubice 2 Nepravidelné ARRIVA VČ a.s. 
760430   Jihlava - Chrudim - Pardubice - Hr. Králové 2 Nepravidelné ICOM transport 
Dálkové   7 linek 19 spojů 6 dopravců 

Dohromady   37 linek VLD reginálních a dálkových 485 Spojů 9 dopravců 

Tabulka 32: p$ehled integrovan#ch linek VLD, v*etn! nabídky spoj' v $e"eném území /zdroj: J- IREDO z roku 2019 

Dopl+kovou nabídku k integrované autobusové doprav! tvo$í mezinárodní a vnitrostátní dálkové autobusové linky. 
Tyto linky vznikly jako komer*ní aktivita dopravc' a dosud jen n!které z nich jsou integrované v systému IREDO 
nebo p$ípadn! i dotované Pardubick#m krajem. Neintegrované dálkové a mezistátní linky jsou v tabulce 33. 

Číslo linky Trasa linky Poč. spojů / pozn. Dopravce 

 000 033 Praha-Pardubice-Dobrich (BG) vnitr. přeprava vyloučena Prague ORLAN s.r.o. 
 000 101 Hr.Králové-Pardubice-Žiar n.H. (SK) jen pondělí+neděle S.A.D. Zvolen a.s. 
 000 174 Praha-Pardubice-Krakow(PL)-Chmilnik(UA) vnitr. přeprava vyloučena PP Koval Chmilnik 
620888 Hlinsko-Pardubice-Hr. Králové-Liberec 4 Fr. Pytlík, T. Kamenice 
790205 Třebíč-Pardubice-Hradec Králové jen pátek+neděle TRADO-BUSs.r.o. 

Tabulka 33: p$ehled dal"ích (v IREDO neintegrovan#ch) linek VLD v $e"eném území /zdroj: J- IREDO z roku 2019 

ZASTÁVKY MEZIM0STSK1CH AUTOBUSOV1CH SPOJ/ 

Obsluhu území m!sta Pardubice a okolí, resp. územních zón 600, 608. 609, 625, zabezpe*uje celkem 41 zastávek 
VLD. Nejvíce obsluhovan#mi a zatí%en#mi zastávkami VLD jsou Autobusové nádra%í (47 linek, z toho 35 regionálních), 
Masarykovo nám!stí (18 linek), Polabiny, Hradecká (14 linek), 17. listopadu (13 linek), Zborovské nám!stí (12 linek). 

Vyu%ití zastávek cestujícími, resp. po*ty nastupujících v b!%ném pracovním dni dokládá tabulka 34. 

Název zastávky Zóna IREDO 
Nástup cestujících v běžný pra-

covní den (rok 2019) 
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Pardubice,,aut.nádr. 600 1640 
Pardubice,,17.listopadu 600 665 
Pardubice,,Masarykovo nám. 600 372 
Pardubice,,Zborovské nám. 600 316 
Pardubice,Polabiny,Hradecká 600 300 
Pardubice,,Hlaváčova 600 230 
Pardubice,,k nemocnici 600 142 
Pardubice,Dubina,centrum 600 105 
Pardubice,,Na Drážce 600 49 
Pardubice,,Zámeček 600 39 
Pardubice,,Karla IV. 600 24 
Pardubice,,Štrossova 600 21 
Pardubice,Černá za Bory,silo 600 20 

Pardubice,Hostovice 609 18 

Pardubice,,Sukova 600 14 

Pardubice,Dražkovice 600 13 

Pardubice,Slovany,Spojilská 600 11 

Pardubice,Ohrazenice,škola 600 10 

Pardubice,Staré Čívice,Panasonic 608 9 
Pardubice,,zdravotnická škola 600 8 
Pardubice,Černá za Bory,odb.žel.zast. 600 7 
Pardubice,Semtín,hl.brána 600 7 

Pardubice,,Poděbradská 600 7 

Pardubice,Černá za Bory 600 6 
Pardubice,Staré Čívice,JTEKT 608 5 
Pardubice,Černá za Bory,pošta 600 4 
Pardubice,,nem. 600 4 
Pardubice,Nemošice,škola 600 4 
Pardubice,Pardubičky,točna 600 4 

Pardubice, Staré Čívice, Průmyslová zóna 608 3 

Pardubice,Semtín,žel.zast. 600 3 
Pardubice,Staré Čívice,KYB 608 2 

Pardubice,Trnová,křiž. 600 2 
Pardubice,,letiště 600 1 
Pardubice,Žižín 600 1 
Pardubice,,Teplého 600 1 
Pardubice,,závodiště 600 0–1   v průměru 0,2 
Pardubice,,Globus 600 0 
Pardubice,Kokešov 625 0 

Celkem 4067,2 

Tabulka 34: p$ehled zastávek VLD v $e"eném území /zdroj: J-, OREDO 

6.4 !ELEZNI#NÍ OSOBNÍ DOPRAVA 

SOUHRN TRATÍ, PARAMETRY A ZATÍ)ENÍ 

M!stem Pardubice prochází u% od roku 1845 od západu na v#chod vedoucí tra, 010 (Praha–) Kolín – Pardubice – 
&eská T$ebová, která je dvojkolejná, elektrifikovaná a v okolí Pardubic byla v devadesát#ch letech zmodernizována 
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na rychlost 160 km/h. Tra, 010 je sou*ástí 1. tranzitního %elezni*ního koridoru a je siln! vytí%ená jak z hlediska po*tu 
vlak', tak z pohledu jejich pr'm!rného obsazení vzhledem k celostátnímu pr'm!ru. 1. tranzitní %elezni*ní koridor, 
kter# na území &eské republiky prochází mezi D!*ínem, Prahou, Pardubicemi, &eskou T$ebovou, Brnem a B$eclaví je 
sou*ástí hlavní transevropské dopravní sít! TEN-T.  

Pardubicemi po trati 010 prochází dokonce dva transevropské koridory: 

• (severozápad – jihov#chod):  RFC7 - ORIENT/EAST-MED (ze severu SRN od Severního a Baltského mo$e 
p$es &R na jihov#chod do -ecka a Bulharska k &ernému a Egejskému mo$i) a  

• (západ – v#chod):  RFC9 - RHINE-DANUBE – jeho severní v!tev spojující jih SRN p$es &R a Slovensko na 
Ukrajinu 

Tra, je jednou z nejd'le%it!j"ích tratí v &eské republice, je velmi vytí%ena regionální i dálkovou osobní a nákladní 
dopravou. Z hlediska nejv#znamn!j"ích zapo*at#ch a (postupn!) probíhajících stavebních prací na %elezni*ní 
infrastruktu$e na Pardubicku nelze nezmínit dv! v roce 2021 probíhající hlavní akce a to: 1) modernizaci, zrychlení a 
zkapacitn!ní trat! 031 z Pardubic do Hradce Králové a 2) zásadní rekonstrukci %elezni*ní stanice Pardubice hl. n., 
která je jednou z nejv!t"ích %elezni*ních národních investi*ních akcí za posledních 30 let. 

 

Obrázek 16: nejvy""í tra,ové rychlosti dle Tabulek tra,ov#ch pom!r' /zdroj: &D 

 

Obrázek 17: schéma dálkov#ch linek &D a.s. obsluhujících Pardubice a okolí /zdroj: &D 

Na hlavní tra, 010 se ve vlakové stanici Pardubice hlavní nádra%í napojují a m!sto obsluhují dal"í dv! %elezni*ní trat!: 
1) Severním sm!rem to je elektrifikovaná jednokolejná tra/ 031 Pardubice hl. n. – Pardubice – Rosice n. Labem – 
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Hradec Králové – Jarom!$ a 2) ji%ním sm!rem pak tra/ 238 Pardubice hl. n. – Pardubice – Rosice n. Labem – Chrudim 
– Havlí*k'v Brod, která není elektrifikovaná, provoz zaji",ují vlaky nezávislé trakce. 

Tra/ 010 (Kolín – Pardubice hl. n. – #eská T)ebová) 

Na trati 010 jsou provozovány %elezni*ní linky regionálních i dálkov#ch osobních vlak' &esk#ch drah a.s. a dálkové 
vlaky dal"ích dopravc' – RegioJet a.s., Leo Express s.r.o., ARRIVA vlaky s.r.o. 

Tato tra, je extrémn! vytí%ena osobní i nákladní dopravou. Jedná se o komer*n! atraktivní úsek, kter# byl prvním, na 
kterém se v &R, po liberalizaci %eleznice, objevily spoje soukrom#ch dopravc'.  

Tabulka 35 dokládá po*ty vlakov#ch spoj', sm!ry dohromady. 

Dopravce směr Pardubice – Česká Třebová 

  pracovní den sobota neděle 

České dráhy a.s. 155 143 139 

Regio Jet a.s. 42 42 38 

Leo Express s.r.o. 18 17 18 

ARRIVA vlaky s.r.o. 4 4 4 

Celkem směr 219 206 199 

  

Dopravce  směr Pardubice – Kolín 

  pracovní den sobota neděle 

České dráhy a.s. 156 141 140 

Regio Jet a.s. 42 42 38 

Leo Express s.r.o. 18 17 18 

ARRIVA vlaky s.r.o. 4 4 4 

Celkem směr 220 204 200 

Tabulka 35: po*ty odjezd'/p$íjezd' vlak' z/do Pardubic po jednotliv#ch dopravcích v obou sm!rech z/do Pardubic na %elez-
ni*ní trati 010 

 

Graf 24: podíly po*tu spoj' dopravc' z/do Pardubic na %elezni*ní trati 010 

70,8%

19,1%

8,2%
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Podíly v počtu spojů jednotlivých dopravců
(pracovní den 2019)

České dráhy a.s.

Regio Jet a.s.

Leo Express s.r.o.

ARRIVA vlaky s.r.o.
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Provozované linky na trati 010, tabulka 36. 

Kategorie 

Rych-
lostní 

katego-
rie 

Linka Základní relace Orientační 
interval/takt 

Páry 
vlaků 

Dopravce Poznámka 

Os 1   
Kolín-Přelouč-Pardubice-Moravany-
Choceň (Ústí nad Orlicí-Česká Tře-

bová) 
60 minut 18 České dráhy IREDO 

R 2 R19 Praha-Pardubice-Česká Třebová-Brno 120 min. (60 
min. s R18) 

8 České dráhy IREDO 

R 2 R18 
Praha-Pardubice-Česká Třebová-Olo-

mouc-střední Morava 
120 min. (60 
min. s R18) 8 České dráhy IREDO 

Aex 2   Praha-Pardubice-Olomouc-Nitra mimo takt 2 Arriva   

Le 3   
Praha-Pardubice-Olomouc-Staré 

Město u Uherského Hradiště  
doplňuje takt 2 Leo Expres   

Ex 3 Ex2 
Praha-Pardubice-Česká Třebová-Vse-

tín (-Púchov/Žilina) 
120 minut 8 České dráhy   

EC 3 Ex1 Praha-Pardubice-Ostravsko (-Polsko) 120 minut 7 České dráhy   

RJ 3   
Praha-Pardubice-Ostravsko (-Sloven-

sko) 
60-120 minut 11 Regio Jet   

RJ 3   
Praha-Pardubice-Brno (-Ra-

kousko/jižní Slovensko) 
60-120 minut 10 Regio Jet   

LE 3   
Praha-Pardubice-Česká Třebová-Olo-
mouc-sev. Morava (-Slovensko/Pol-

sko) 
120 minut 7 Leo Expres   

EC 3 Ex3 
Praha-Pardubice-Brno-Bratislava-

Budapešť 
120 min. (60 
min. s rj Ex3 

8 České dráhy   

rj 3 Ex3 Praha-Pardubice-Brno (-Rakousko)  
120 min. (60 
min. s EC Ex3 9 České dráhy Railjet 

IC 4 Ex1 Praha-Pardubice-Opava 
120 min. (60 

min. s EC 
Ex3) 

2 České dráhy   

SC 4 SCP 
(Františkovy Lázně-Plzeň-) Praha-Par-

dubice-Ostravsko (-Košice) 
120 minut 7 České dráhy Pendolino 

Noc 2 N 
Praha-Pardubice-Česká Třebová-Os-

travsko (-Košice) 
mimo takt 1-2 České dráhy lehátka/lůžka 

Tabulka 36: souhrnná nabídka linek %elezni*ní osobní dopravy na trati 010 

Informace t#kající se po*tu p$epraven#ch cestujících byly získány od 3 dopravc' – &eské Dráhy, RegioJet a ARRIVA, 
v p$ípad! dopravce Leo Expres byl proveden odborn# odhad. P$esto%e data nemusí b#t vzájemn! kompatibilní, jedná 
se o d'le%ité informace o p$epravních proudech cestujících na tomto %elezni*ním koridoru p$es m!sto Pardubice. 

Trať 010 - denní obousměrný počet cestujících Ø Po-Pá Ø So-Ne 
České Dráhy a.s. 28547 30033 
RegioJet a.s. 13293 14289 
Leo Express s.r.o. (odhad) 3400 4000 
ARRIVA vlaky s.r.o. 240 400 

Celkový počet přepravených cestujících 45480 48722 

Tabulka 37: celkov# denní po*et z/p$es Pardubice cestujících na trati 010 v obou sm!rech (2019) 
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Tra/ 031 (Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. – Hradec Králové – Jarom%)) 

Na této elektrifikované jednokolejné trati je ji% n!kolik let zavedena po v!t"inu dne a t#dne intervalová doprava, v 
ka%dém sm!ru s následn#m intervalem 30 minut, p$i*em% 1 vlak je zrychlen# a 1 vlak osobní zastávkov#. Nabídka 
zrychlen#ch vlak' je kombinací rychlík' Pardubice-Hradec Králové-Liberec a sp!"n#ch vlak' Pardubice-Hradec 
Králové-Jarom!$.  

Celkem je na trati v b!%ném pracovním dni mezi Pardubicemi a Hradcem Králové vedeno 38 pár' vlak', z toho je 9 
rychlík', 8 sp!"n#ch a 21 osobních zastávkov#ch vlak'. V nejvytí%en!j"í dopravní "pi*ce je nabídka dopln!na o t$etí 
spoj za hodinu. 

V#"e popsanou nabídku zaji",ovala do 12. prosince 2020 spole*nost &eské Dráhy a.s., od 13. 12. 2020 zaji",uje 
dálkovou linku Pardubice-Liberec dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. 

V úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. je po jedné koleji spolu s tratí 031 vedena i tra, 238. Na úseku 
dochází z d'vodu nedostate*né kapacity trati ke spojování vlak' z Pardubic hl. n. ve sm!rech Hradec Králové a 
Chrudim. 
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Trať 031 - denní obousměrný počet cestujících Ø Po-Pá Ø So-Ne 
České dráhy a.s. 7328 6459 

úsek (HK-) Stéblová – Pardubice Semtín (Pardubice) 

Tabulka 38: pr'm!rn# po*et obousm!rn! denn! p$epraven#ch cestujících ve sm!ru Stéblová (a HK) 

Trat 238 (Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. – Chrudim – Havlí&k(v Brod) 

Tra, je v prvních dvou kilometrech v úseku Pardubice hl. n – Pardubice-Rosice n. L. vedena po jednokolejné trati 
spole*n! s tratí 031 a dále se v Rosicích úvrati m!ní sm!r jízdy a tra, pokra*uje sm!r Chrudim hl. n. a dále na jih.  

Celkem je na trati v b!%ném pracovním dni mezi Pardubicemi a Chrudimí vedeno 26 pár' vlak', které jsou ve "pi*ce 
vedeny po cca 30 minutách. Ze zmín!ného po*tu vlak' je necelá polovina zrychlena a projí%dí n!které zastávky mezi 
Pardubicemi-Rosicemi n. L. a Chrudimí (nej*ast!ji Staré Jesen*any). 

Trať 238 - denní obousměrný počet cestujících Ø Po-Pá Ø So-Ne 

České dráhy a.s. 2655 2408 

úsek Pardubice závodiště – Staré Jesenčany 

Tabulka 39: pr'm!rn# po*et obousm!rn! denn! p$epraven#ch cestujících ve sm!ru Staré Jesen*any (a Chrudim) 

STANICE A ZASTÁVKY 

Dopravní obsluhu $e"eného území zabezpe*ují dohromady 2 %elezni*ní stanice a 6 %elezni*ních zastávek.  

Nejd'le%it!j"í a nejvíce zatí%enou %elezni*ní stanicí je stanice Pardubice hl. n., kterou vyu%ívá tém!$ 89 % v"ech 
cestujících a kde se potkávají vlaky ze v"ech t$í %elezni*ních tratí v Pardubicích. Druhou nejzatí%en!j"í stanicí ve 
m!st! jsou Pardubice-Rosice nad Labem, kde se jednokolejná %elezni*ní tra, z hlavního nádra%í rozd!luje do dvou 
sm!r', na sever pokra*uje tra, 031 sm!rem na Hradec Králové a na jih tra, 238 sm!rem na Chrudim. 

Tabulka 40 dokládá p$ehled obratu cestujících v pr'm!rném pracovním dni ve sledovan#ch obdobích: 

Stanice, zastávka/rok 
2015 2016 2017 2018 2019 

Ø Po-Pá Ø Po-Pá Ø Po-Pá Ø Po-Pá 
Ø Po-

Pá 
Pardubice hl.n. - České dráhy 19888 20291 19887 21029 22549 

Pardubice hl.n. - ARRIVA vlaky Není v pro-
vozu  

Není k dispo-
zici  

Není k dispo-
zici  

 Není k dispo-
zici 

33 

Pardubice hl.n. - LEO EXPRESS (odb. od-
had) 

Není k dispo-
zici  

Není k dispo-
zici  

Není k dispo-
zici  

Není k dispo-
zici  

484 

Pardubice hl.n. - REGIOJET 
Není k dispo-

zici  
Není k dispo-

zici  
Není k dispo-

zici  
Není k dispo-

zici  
1204 

Pardubice hl.n. - dopravci dohromady 
Není k dispo-

zici  
Není k dispo-

zici  
Není k dispo-

zici  
Není k dispo-

zici  24270 

Pardubice-Rosice n.L. 1427 1803 1875 1908 2015 
Pardubice-Pardubičky 700 646 674 630 649 

Pardubice-Semtín 125 128 145 139 142 

Pardubice-Černá za Bory 135 123 120 111 107 

Pardubice závodiště 88 129 114 98 88 
Pardubice-Svítkov 64 74 66 64 62 

Pardubice-Opočínek 48 45 46 41 41 

Pardubice – České dráhy dohromady 22427 23194 22882 23979 25612 

Pardubice – dopravci celkem 27374 
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Tabulka 40: obraty cestujících v %elezni*ních stanicích a zastávkách v obvodu Pardubic v letech 2015-2019 /zdroj: Informace 
dopravc', odborné odhady 

 

Graf 25: podíly obrat' cestujících podle dopravc' ve stanici Pardubice hl. n., pr'm!rn# pracovní den 

6.5 LETECKÁ DOPRAVA 

CHARAKTERISTIKA LETI(T0 

Leti"t! Pardubice je p'vodn! vojenské leti"t! se statusem ve$ejného mezinárodního leti"t!, které od roku 1995 
vyu%ívají pravidelné osobní linky, charterová doprava a nákladní dopravci.  

Nachází se na jihozápadním okraji m!sta Pardubice, v Pardubicích VI, v *ásti Popkovice. Leti"t! dále *áste*n! le%í 
na území obce Staré Jesen*any, na území m!stské *ásti Dra%kovice, na území obcí T$ebosice a Star# Mate$ov. Spadá 
do katastrálních území Popkovice, Staré Jesen*any, Dra%kovice, T$ebosice a Star# Mate$ov. 

Nov# leti"tní terminál pojmenovan# podle *eského pr'kopníka aviatiky Jana Ka"para, kter# byl otev$en v roce 2017. 
Provozovatelem civilní *ásti leti"t! je spole*nost EBA. 

Pardubické leti"t! disponuje vzletovou a p$istávací drahou o rozm!rech 2500 m/75 m. Leti"t! disponuje zastávkou 
MHD, rychloobrátkov#m K+R (do 15 minut), nedaleko leti"t! pak je k dispozici bezplatné dlouhodobé parkovi"t! 
s kapacitou 187 stání. 

LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA Z A DO PARDUBIC 

Do 2. *ervence 2019 létala do Pardubic nízkonákladová spole*nost Ryanair t$ikrát t#dn! pravidelnou linku na leti"t! 
Lond#n, Stansted. Ukon*ení bylo od'vodn!no nedostatkem vlastních letoun' a problémy s typem Boeing 737 MAX. 

Letecká společnost Původ Destinace 
Frekvence 

týdně 
Letadla Poznámky 

Bulgaria Air Bulharsko Sezonní charter: Burgas 1 Embraer E190   

Bulgaria Air Charter Bulharsko Sezonní charter: Burgas 1 Airbus A320   

Onur Air Turecko Sezonní charter: Antalya 1 Airbus A321   

Pegasus Airlines Turecko Sezonní charter: Antalya 1 
Airbus A320/Bo-
eing 737-800   

SkyUp Ukrajina Kyjev-Boryspil 3 Boeing 737-800 
od března 2020 
pětkrát týdně  

92,9%

0,1%

2,0%

5,0%

Obraty cestujících ve stanici Pardubice hl. n.

České dráhy a.s.

ARRIVA vlaky s.r.o.

LEO EXPRESS s.r.o.

REGIOJET a.s.
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Ryanair Irsko Sezonní: Alicante 2 Boeing 737-800   

Wizz Air Maďarsko Kyjev-Žuljany, Lvov 3, 3 Airbus A320 
linky od 1. září 
2020 

Poznámka: není-li v tabulce uvedeno jinak, údaje jsou platné k letní sezón! 2019 

Tabulka 41: letecké linky jednotliv#ch dopravc' a frekvence let' z leti"t! Pardubice  

Dolo%ené grafy 27 a 28 byly získány z webu Leti"t! Pardubice, podrobn!j"í informace nejsou k dispozici, grafy slou%í 
pouze pro informativní ú*ely. 

 

Graf 26: v#voj po*tu odbaven#ch cestujících na leti"ti Pardubice /zdroj: Leti"t! Pardubice 

 

Graf 27: v#voj po*tu odbaveného nákladu na leti"ti Pardubice /zdroj: Leti"t! Pardubice 

6.6 VODNÍ DOPRAVA 

M!sto Pardubice le%í na tzv. Labské vodní cest! (LVC), kterou tvo$í úsek od $í*ního km 973,5 (Kun!tice) po $í*ní km 
951,2 (nadjezí zdymadla P$elou*) a úsek od $í*ního km 949,1 (2,080 km od osy jezu P$elou*) po $í*ní km 726,6 (státní 
hranice se Spolkovou republikou N!mecko), v*etn! plavební dráhy vymezené na vodní plo"e Velké )ernoseky 
plavebními znaky. 

Rozvoj infrastruktury vodní dopravy na Labské vodní cest! (LVC) zaji",uje sv#m p'sobením -editelství vodních cest 
&R (-VC) jako investorsk# orgán v oblasti vodních cest, správce vodní cesty je zde Povodí Labe s.p. Z hlediska 
vyu%ívání LVC nákladní plavbou je úsek Lázn! Tou"e+-Chvaletice ozna*en jako vodní cesta IV. T$ídy. Nákladní plavba 
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je limitována rozm!ry plavidel 84x11,5 m, ponorem 210 cm a podjezdnou v#"kou 370 cm. Nejbli%"ím ve$ejn#m 
p$ístavem je p$ístav Kolín, pro nákladní plavbu zde bylo vybudováno p$ekladi"t! kombinované dopravy Kolín. 

V Územním plánu m!sta Pardubic je sledován zám!r na vybudování ve$ejného p$ístavu a VLC na levém b$ehu $eky 
Labe. Problematikou zám!ru se zab#vá firma P$ístav Pardubice a.s., kde je v dob! zpracování Plánu mobility 
Statutární m!sto Pardubice jedním z mnoha minoritních vlastník' akcií. 

V zájmovém území m!sta Pardubice, v prvním úseku LVC, jsou t$i plavební komory Pardubice, Srnojedy a P$elou*. 
P$elou* je dlouhodob! mimo provoz. K zaji"t!ní provozování lodí slou%í neve$ejná p$ístavi"t! P$elou*, Srnojedy, 
Pardubice a Kun!tice. P$ístavi"t! Pardubice je zp'sobilé pro dlouhodobé stání plavidel osobní lodní dopravy (OLD), 
v p$ípad! p$ístavi", P$elou*, Srnojedy a Kun!tice se jedná o krátkodobé vyvázání plavidel OLD. K rekrea*ní plavb! 
bylo vybudováno p$ístavi"t! na $ece Chrudimka, u ulice U Ml#n'. 

V sou*asné dob! je vyu%ití vodního toku orientované na rekrea*ní plavbu. Slou%í k tomu v#"e uvedená p$ístavi"t!, 
p$i*em% tyto, s v#jimkou p$ístavi"t! na $ece Chrudimce, vykazují nedostate*nou kapacitu a vybavení. Znateln# je 
rovn!% nedostatek jednoduch#ch kotvi",, p$ípadn! v#vazi", pro malá rekrea*ní plavidla, v*etn! dopl+ující 
infrastruktury a zázemí. 

 

Obrázek 18: p$ístavi"t! Kun!tice /zdroj: Petr (orm 

V#znamné jsou aktivity v oblasti turistiky, Dopravní podnik provozuje rekrea*ní lodní dopravu mezi p$ístavi"ti 
Srnojedy, Pardubice a Kun!tice. Lo. Arno"t z Pardubic sveze ve standardní sezon! kolem 7000 cestujících. Kapacita 
lodi je 75 cestujících, základní jízdné se pohybuje v rozmezí 130-200,- K*. P$edpokládá se, %e by mohla v#letní lo. 
Arno"t z Pardubic b#t provozována mezi Pardubicemi a P$elou*í. 
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Obrázek 19: v#letní lo. Arno"t z Pardubic /zdroj: Arno"t z Pardubic 

6.7 INTEGRACE VE.EJNÉ DOPRAVY  

V regionu Pardubicka fungují dva integrované dopravní systémy IREDO (integrovaná regionální doprava) a VYDIS 
(v#chodo*esk# dopravní integrovan# systém).  

Oba integrované dopravní systémy se dopl+ují a oba fungují na zónov! rela*ním principu. 

CHARAKTERISTIKA VYDIS 

Star"ím IDS v regionu je systém VYDIS, kter# vznikl v roce 2002 (p$edtím, ne% organizaci dopravy p$evzaly tehdy 
nov! vzniklé kraje) z iniciativy dopravce &D a.s. Tento systém integruje m!stskou dopravu v Pardubicích a v Hradci 
Králové a vlaky (kategorií Os, Sp a R) dopravce &D a.s. mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a ve spádov#ch oblastech 
obou krajsk#ch m!st.  

Na území VYDIS je zaveden zónov! rela*ní systém, kter# na spole*né papírové jízdenky (vydávané dopravcem &D 
a.s.) integruje m!stskou dopravu v Pardubicích a Hradci Králové a vlaky dopravce &D a.s. na Pardubicku a 
Královéhradecku. Systém nabízí *asové jízdné – sedmidenní a t$icetidenní, sou*asn! jednodenní jízdenku, která platí 
pro neomezené cestování v MHD obou krajsk#ch m!st a vlaky &D mezi ob!ma m!sty. Systém VYDIS neintegruje a 
nikdy neintegroval jednotlivé jízdné. V sou*asnosti probíhá elektronizace jízdních doklad'. 

Takto nastaven# tarifní systém je v#hodn# pro pravideln! dojí%d!jící cestující do krajsk#ch m!st, vyu%ívají MHD a 
jsou ve vn!j"ím území obsluhováni %elezni*ní osobní dopravou, resp. vlaky &D. Cestující se srovnatelnou poptávkou, 
ale jejich% území je obsluhováno VLD, nejsou do tohoto systému za$azeni. 

)elezni*ní trat! a úseky v rámci $e"eného území, za$azené do systému VYDIS: 

• 010 Chvaletice – Pardubice hl. n. – Moravany 
• 031 Pardubice hl. n. – Hradec Králové hl. n. – Jarom!$ 
• 238 Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem – Chrudim 
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Obrázek 20: plán dopravní sít! a zón IDS VYDIS /zdroj: &D 
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Obrázek 21: v#$ez ceníku z aktuálního tarifu VYDIS /zdroj: &D 

Poznámka: d'vod %lutého vyzna*ení polí v podkladu dopravce je neznám# 

CHARAKTERISTIKA IREDO 

Komplexním IDS v Pardubickém kraji je systém IREDO organizovan# na celém území obou dvou v#chodo*esk#ch 
kraj', kter# zahrnuje v!t"inu vlak' a k tomu v"echny krajem objednávané regionální autobusy i v!t"inu dálkov#ch 
autobus'. Systém IREDO byl o Pardubick# kraj roz"í$en z Královéhradeckého kraje k 11. 12. 2011. Integraci ve$ejné 
dopravy pro oba kraje zabezpe*uje spole*nost OREDO s.r.o. prost$ednictvím systému IREDO. 

Na celém území Pardubického a Královéhradeckého kraje platí zónov! rela*ní tarifní systém IREDO. Mezi jeho 
specifika pat$í pom!rn! malé zóny, které umo%+ují jemn!j"í *len!ní tarifu, pevn! stanovené základní jízdné mezi 
zónami, která platí pro cestu p$ímou, s p$estupy i pro tzv. „logickou“ (=p$im!$enou) alternativní cestu. Ze základní 
ceny jsou pak odvozeno zlevn!né jízdné a r'zné varianty *asového jízdného pro pravidelné cestující – 7 denní, 30 
denní a 90 denní, dle dolo%eného ceníku.  

Pro p$estup mezi spoji a dopravci i pro nákup *asového jízdného pot$ebuje cestující *ipovou kartu IREDO, která m'%e 
obsahovat r'zné druhy tarifu, jízdné je p$i platb! *ipovou dopravní kartou IREDO oproti papírové jízdence cenov! 
zv#hodn!na. Cestující v systému IREDO si zakoupí jízdní doklad do cílové zóny (pojmenované podle m!sta nebo obce 
v cíli cesty) a nemusí $e"it, kudy jede, proto%e pro v"echny logické trasy platí stejná cena. 
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Obrázek 22: tarifní mapka IREDO pro zónu 600 – Pardubice /zdroj: OREDO 

V zásad! systém IREDO obsahuje tarifní integraci, kdy cestujícím je umo%n!no cestovat v"emi dopravci za stejn#ch 
tarifních podmínek, sou*asn! ve velké mí$e obsahuje také dopravní integraci, co% p$edstavuje koordinaci nabídky v 
podob! tras a jízdních $ád'.  

Informativn! bylo provedeno srovnání ceny jízdného v systému VYDIS a IREDO pro relaci Chvaletice-Pardubice. V 
p$ípad! systému VYDIS se jedná o spojení zón 2-18 (3 územn! tarifní zóny) s cenou pro ob*anské 30 denní jízdné ve 
v#"i 1405,- K*. V systému IREDO se jedná o cestu p$es 5 územn! tarifních zón (630, 635, 620, 625, 600), cena pro 
ob*anské 30denní jízdné *iní 1120,- K*. Cenov# rozdíl u této relace *iní 285,- K* ve prosp!ch systému IREDO. 

V p$ípad! relace P$elou*-Pardubice pro shodn# druh jízdného je cenov# rozdíl 320,- K* ve prosp!ch systému IREDO 
(ceny VYDIS 1048,- K*; cena IREDO 728,- K*). 

Jízdné, platné od 13. 12. 2020 dokládá obrázek 23 ní%e. 
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Obrázek 23: v#$ez tarifu IREDO v*etn! *asov#ch jízdenek a slev /zdroj: OREDO 
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IREDO NA ÚZEMÍ M0STA PARDUBICE, DOPL4UJÍCÍ ÚDAJE 

Do území m!sta Pardubice zasahují celkem 4 zóny tarifního systému IREDO. Jedná se p$edev"ím o hlavní m!stskou 
kmenovou zónu 600 – Pardubice a 3 zóny, v nich% le%í n!které okrajové místní *ásti a zastávky m!sta – Pardubice, 
Staré &ívice (zóna 608), Pardubice, Hostovice (609 Úh$etická Lhota) a Pardubice, Koke"ov (zóna 625 Valy). 

V systému IREDO jsou na území m!sta Pardubice, resp. v $e"eném území, integrovány: 

• osobní a sp!"né vlaky, rychlíky &D; celkem 196 vlakov#ch spoj' 
• regionální linky VLD; celkem 466 spoj' v pracovní dny a 80 spoj' v sobotu a ned!li  
• v!t"ina dálkov#ch linek VLD; celkem 7 z 9 linek a 17 dálkov#ch spoj' v b!%n# pracovní den. 

Zásadním nedostatkem systému IREDO je skute*nost, %e do n!j není zapojena MHD Pardubice. V této souvislosti je 
pot$eba upozornit, %e realizací nového odbavovacího systému MHD byly odstran!ny technické problémy pro 
zakomponování MHD Pardubice do systému IREDO. 

Jednou z v#hod systému IREDO je mo%nost anal#zy v#stup' z dopravního systému, resp. z odbavovacích za$ízení 
zapojen#ch dopravc'. Jako ukázku dokládáme tabulku 42 s po*tem odbavení v autobusech IREDO z Pardubic do 
nej*ast!j"ích cíl' v m!síci únor 2019. Uvedené údaje nezahrnují vlaky a neintegrované spoje VLD. 

Pořadí Název cílové zóny (zóna) Počet odbavení 

1 Chrudim (700) 13368 

2 Pardubice (600) 7415 

3 Holice (610) 6171 

4 Sezemice (680) 5664 

5 Hradec Králové (100) 4540 

6 Heřmanův Městec (710) 4526 

7 Dašice (650) 2577 

8 Mikulovice (603) 2462 

9 Horní Ředice (611) 1918 

10 Starý Mateřov (606) 1867 

11 Ráby (684) 1605 

12 Staré Hradiště (685) 1516 

13 Hrochův Týnec (790) 1276 

14 Rohovládova Bělá 1082 

15 Chrast (780) 1035 

16 Opatovice n Labem (690) 873 

17 Horní Jelení (660) 804 

18 Staré Jesenčany (607) 797 

19 Hrobice (694) 758 

20 Dřenice (704) 702 

21 Choltice (640) 689 

22 Úhřetická Lhota (609) 664 

23 Stéblová (693) 662 

24 Dříteč (695) 645 

25 Dolní Roveň (653) 614 

26 Zminný (652) 596 

27 Časy (682) 594 

28 Bylany (703) 584 
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29 Třemošnice (720) 563 

30 Seč (727) 512 

31 Prachovice (715) 507 

32 Staré Ždánice (692) 500 

Tabulka 42: vybrané mezim!stské p$epravní vazby VLD IREDO z Pardubic za m!síc únor 2019 /zdroj: OREDO 

6.8 MULTIMODÁLNÍ SYSTÉMY, P.ESTUPNÍ MÍSTA 

Pojem multimodální doprava se primárn! vztahuje na p$epravu zbo%í více druhy dopravy. V osobní doprav! to 
znamená vyu%ití více dopravních prost$edk' p$i realizaci jedné cesty nap$. automobilové a ve$ejné hromadné dopravy 
s vyu%itím systému P+R (Park and Ride) nebo cyklistické a ve$ejné hromadné dopravy s vyu%itím systému B+R (Bike 
and Ride). V"echny tyto formy jsou sv#m charakterem multimodální cesty, kdy je podporována ve$ejná hromadná 
doprava. V#znam mají tyto kombinované druhy dopravy zejména pro cesty na st$ední a dlouhé vzdálenosti.  

Dle SLDB 2011 *inila denní vyjí%.ka do zam!stnání a "koly v okrese Pardubice kombinující IAD a VHD na úrovni 0,35 
% celkové vyjí%.ky. V reáln#ch *íslech pro území m!sta Pardubice se m'%e odhadem jednat o celkovou poptávku 
kolem 190 cest v systému P+R. Pokud bychom zohlednili d!lbu p$epravní práce dle Pr'zkumu dopravního chování 
pak systém B+R m'%e p$edstavovat zhruba 110 cest. 

SYSTÉMY P+R A B+R 

Pardubice disponují následujícími kombinovan#mi (multimodálními) p$estupními místy: 

• B+R v lokalit! Pardubice hl. nádra%í (cca 300-350 míst), Pardubice – Rosice nad Labem (cca 40 míst) 
• P+R v lokalit! Zborovské nám!stí (cca 330 míst) 

Pom!rn! vysoká poptávka po odstavování jízdních kol u %elezni*ní stanice Pardubice hlavní nádra%í ukazuje na zájem 
o kombinovanou dopravu v systému B+R s vyu%itím %elezni*ní osobní dopravy. Dle odhadu p$i pr'zkumu v terénu 
bylo p$ed %elezni*ní stanicí odstaveno zhruba 300-350 jízdních kol, po*et nezahrnuje jízdní kola ulo%ena v sousedící 
cyklov!%i. Záva%n#m nedostatkem v tomto prostoru je absence parkovacích míst pro kombinovanou dopravu v 
systému P+R. 

 

Obrázek 24: parkovi"t! jízdních kol p$ed %elezni*ní stanicí Pardubice hlavní nádra%í 
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Obrázek 25: parkovací v!% pro jízdní kola p$ed %elezni*ní stanicí Pardubice hlavní nádra%í 

Naopak systém P+R v lokalit! Zborovské nám!stí pro vn!j"í cílovou dopravu nefunguje, podle dat z PA vychází 
pr'm!rná denní poptávka cca 26 transakcí. P$í*inu lze hledat zejména v nízké atraktivit! slu%by z hlediska kvality 
dostupnosti území. Dopravními pr'zkumy bylo ov!$eno, %e nízká kvalita provozu je lépe p$ijímána v prost$edí 
osobního vozidla ne% ve vozidle MHD. P$es potí%e mají oba tyto kombinované systémy své opodstatn!ní v m!stském 
i regionálním pojetí. Dal"í systémy obsluhy území Park and Go (P+G), Kiss and Ride (K+R) jsou obsa%eny v kapitole 
Doprava v klidu. 

P-ESTUPNÍ MÍSTA, OBRATY NA ZASTÁVKÁCH 

P$estupní místa v rámci VHD se podle funkce dají rozd!lit do 3 základních skupin: 

• vnit$ní p$estupní místa v rámci MHD 
• p$estupní místa mezi vn!j"í %elezni*ní a autobusovou dopravou a MHD 
• p$estupní místa mezi vn!j"ími dopravami. 

Vnit)ní p)estupní místa v rámci MHD jsou odrazem linkového uspo$ádání a míry napln!ní o*ekávání poptávky z 
hlediska p$epravních vazeb. Na území m!sta lze vysledovat n!kolik v#znamn#ch míst p$estupu mezi linkami MHD, 
jedná se o následující: 

• Masarykovo nám!stí   
• nám!stí Republiky 
• Hlavní nádra%í. 

Uvedená místa jsou vybavena bezbariérov#mi prvky a p$ístupy, v*etn! p$íst$e"k' pro cestující.  

P)estupní místa mezi vn%j-í $elezni&ní a autobusovou dopravou a MHD zaji",ují distribuci cestujících z regionu 
do m!stského prost$edí a mezi nejd'le%it!j"í stanice/zastávky lze za$adit následující: 

• Masarykovo nám!stí 
• Hlavní nádra%í/stanice Pardubice hlavní nádra%í 
• 17. listopadu 
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• Zborovské nám!stí 
• Na Drá%ce. 

V"echny uvedené zastávky MHD jsou vybaveny bezbariérov#mi prvky a p$ístupy, krom! zastávky Na Drá%ce. 
P$íst$e"ky pro cestující nejsou instalovány pouze na zastávce 17. listopadu. P!"í p$estupní trasy mezi zastávkou 
MHD Hlavní nádra%í a stanicí Pardubice hlavní nádra%í nelze pova%ovat za bezbariérové, u stanice Pardubice hlavní 
nádra%í se jedná o p$ístupy na nástupi"t! (v dob! zpracování anal#zy probíhá rekonstrukce). Stanice Pardubice-
Rosice nad Labem není v seznamu uvedena, nicmén! existuje zde mo%nost p!"í trasy k zastávce MHD Rosice po"ta 
s délkou kolem 500 m a 8 minut b!%né ch'ze. P$ístup na nástupi"t! je p$es koleji"t!. 

P)estupní místa mezi vn%j-ími subsystémy zaji",ují návaznosti mezi vn!j"í %elezni*ní a autobusovou dopravou 
nebo p$estupy v rámci t!chto doprav. Zde lze za$adit následující stanice a zastávky: 

• stanice Pardubice hlavní nádra%í 
• stanice Pardubice-Rosice nad Labem 
• Pardubice autobusové nádra%í. 

Stanice Pardubice hlavní nádra%í je d'le%it#m %elezni*ním uzlem na koridorové trati Praha-Olomouc/Brno, do které 
se zapojují %elezni*ní trat! 031 a 238. Tomu odpovídá i celkov# obrat ve stanici v objemu 24270 osob za 24 hodin, 
p$estup v rámci %elezni*ní dopravy byl odhadnut na 3,5 tisíc osob za 24 hodin. P!"í p$estupní trasa mezi stanicí 
Pardubice hlavní nádra%í a prostorem Pardubice autobusové nádra%í vykazuje délku zhruba 420 m a 6 minut b!%né 
ch'ze, p$i*em% trasu nelze pova%ovat za bezbariérovou. V p$ípad! stanice Pardubice hlavní nádra%í nejsou 
bezbariérové p$ístupy na nástupi"t! (probíhá rekonstrukce), u zastávky Pardubice autobusové nádra%í spo*ívají 
nedostatky v podchodu nebo nesní%en#ch obrubách.  

Následn! pro informativní orientaci jsou dolo%eny p$estupy cestujících na d'le%it#ch p$estupních místech. Data jsou 
p$evzata z modelu dopravy s upozorn!ním, %e modelové prost$edí u VHD nedoká%e zcela vyjád$it chování cestujících, 
sí, je kalibrována a validována na profilová zatí%ení. Uvedené po*ty je proto nutné brát s rezervou. 

Následují d'le%itá p$estupní místa, resp. zastávky MHD/VLD s uvedením celkového po*tu p$estupujících osob za 24 
hodin: 

• Masarykovo nám!stí   12700 osob 
• Na Drá%ce    3692 osob 
• nám!stí Republiky   3473 osob 
• 17. listopadu    2545 osob 
• Hlavní nádra%í    2193 osob 
• Zborovské nám!stí   1635 osob. 

6.9 PROBLÉMOVÉ OBLASTI, ANAL*ZA SWOT 

ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI  

• Zásadním problémem VHD obecn! je zna*n! nep$íznivá d!lba p$epravní práce v neprosp!ch VHD u vn!j"í 
dopravy. Podíl 81/19 % ve prosp!ch IAD dle pr'zkumu dopravního chování je odrazem nízké 
konkurenceschopnosti a úzce souvisí s koncepcí dopravy v klidu na území m!sta a regionu. Komplikace lze 
p$edpokládat také ze strany dvou systém' integrované dopravy. 

• D!lba p$epravní práce pro území m!sta 60/40 % ve prosp!ch IAD a pr'm!rná jízdní rychlost vozidel MHD 
23,6 km/h souvisí s mimo jiné také s úrovní kvality silni*ního provozu. Kongesce vozidel se promítá do kvality 
nabídky MHD z hlediska délky jízdní doby, dodr%ování jízdního $ádu, resp. zdr%ení vozidel. D'sledkem stavu 
na komunikacích jsou o zhruba 10-15 % del"í jízdní doby spoj' oproti stavu na komunikacích s ni%"ími 
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intenzitami dopravy. Dal"í prodlu%ování jízdní doby m'%e ovlivnit negativním zp'sobem volbu dopravního 
prost$edku. 

• Disharmonie dvou systému integrované dopravy, p$i*em% v p$ípad! systému VYDIS se jednozna*n! jedná 
o podporu %elezni*ní osobní dopravy oproti ve$ejné linkové doprav!. Nezapojení MHD Pardubice do IDS 
organizovaného Integrátorem regionální dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji p$edstavuje 
v#razn# nedostatek v integraci ve$ejné dopravy. 

• Nízká kapacita %elezni*ní trat! v úseku Pardubice hlavní nádra%í – Pardubice-Rosice nad Labem, úvra,ové 
$e"ení vazby Pardubice-Chrudim a absence kvalitního p$estupu mezi MHD a %elezni*ní osobní dopravou v 
%elezni*ní stanici Pardubice-Rosice nad Labem. 

• Chyb!jící celom!stská koncepce dopravy v klidu umoc+uje tlak vn!j"í IAD, d'sledkem je i nefunk*ní systém 
P+R v lokalit! Zborovského nám!stí (Masarykovy kasárny). 

ANAL1ZA SWOT 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1: Stabilizovaná a dob$e organizovaná sí, 
MHD, vysoká kvalita obsluhy území, p$ijatelné 
následné intervaly. 

W1: V#razné ovliv+ování vozidel MHD v 
dopravním proudu, chyb!jící 
preference/up$ednostn!ní vozidel MHD. Nízká 
jízdní rychlost vozidel MHD-23,6 km/h. 

S2: Vysoká kvalita nabídky %elezni*ní osobní 
dopravy, zna*n# po*et cestujících v %elezni*ní 
doprav!. Konkurenceschopnost IAD na 
%elezni*ních tratích, zejména koridorové trati. 

W2: Nízk# podíl MHD na d!lb! p$epravní práce 
v rámci m!sta na úrovni 22 %, v navazujícím 
okolí 13 %. Alarmující podíl IAD/VHD 81/19 % 
ve prosp!ch IAD u vn!j"ích vztah'. 

S3: IDS organizovan# Integrátorem regionální 
dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém 
kraji. Integrace %elezni*ní osobní dopravy, VLD 
a dálkov#ch linek, moderní odbavovací systém. 

W3: Dva systémy IDS bez vzájemné 
harmonizace, MHD v kooperaci pouze se 
%elezni*ní dopravou. MHD mimo IDS 
organizovaného Integrátorem regionální 
dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém 
kraji. 

S4: P$ijatelné p$estupní vazby autobusového 
nádra%í, zastávek MHD/VLD a %elezni*ní 
stanice. Funk*ní systém B+R u hlavního 
nádra%í Pardubice. 

W4: Absence p$estupních vazeb na MHD u 
%elezni*ní stanice Pardubice-Rosice nad 
Labem, nevyhovující stav autobusového 
nádra%í. 

S5: Tém!$ 90% podíl nízkopodla%ních 
autobus', ekologick# provoz MHD, provozu 
trolejbusov#ch a parciálních vozidel. 

W5: Nefungující systém P+R na Zborovském 
nám!stí, absence systému P+R v regionálním 
pojetí. Chyb!jící celom!stská koncepce 
dopravy v klidu. 

S6: Obsluha leti"t! MHD, koordinace J- 
letovému $ádu. 

W6: Nedostate*ná kapacita, vybavení, 
dopl+ující infrastruktura a zázemí. 
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S7: Informa*ní systém a marketingová 
podpora. Modernizace odbavovacího systému. 

 

S8: Labská vodní cesta, p$ístavi"t! Srnojedy, 
Pardubice, Kun!tice, U Ml#n' na Chrudimce. 
Provozovaná rekrea*ní a turistická lodní 
doprava. 

 

P)íle$itosti (O) Hrozby (T) 

O1: Preference/up$ednostn!ní vozidel MHD v 
dopravním proudu, zv#"ení jízdní/cestovní 
rychlosti. Zv#"ení podílu MHD/VHD na d!lb! 
p$epravní práce. 

T1: R'st automobilizace, sni%ování po*tu 
p$epraven#ch osob z d'vodu nízké kvality nabídky 
a nedostate*né konkurenci IAD. Rostoucí tlak IAD 
u vn!j"ích vazeb. 

O2: Zapojení MHD Pardubice do systému IDS 
organizovan# Integrátorem regionální dopravy 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 
Systémové $e"ení dopravy v klidu. 

T2: Neuplatn!ní preference/up$ednostn!ní 
vozidel MHD, sni%ování cestovní rychlosti 
vlivem r'stu intenzit automobilové dopravy. 

O3: Probíhající p$estavba %elezni*ní stanice 
Pardubice hlavní nádra%í, v#stavba lávky do 
sídli"t! Dukla. 

T3: Nedostate*ná obnova a modernizace vozového 
parku MHD, dopad na program &istá mobilita. 

O4: Probíhající/p$ipravovaná modernizace tratí 
031 a 238, zv#"ení kvality %elezni*ní dopravy. 
Zlep"ení návaznosti MHD na %elezni*ní stanici 
Rosice n. L. 

T4: Nedostate*ná kapacita %elezni*ních tratí, 
problematika úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-
Rosice n. L., v*etn! úvrati trat! 238. 

O5: Dal"í rozvoj ekologické MHD s vyu%itím 
trolejbus', parciálních/hybridních vozidel nebo 
jejich kombinací. U autobus' se jedná o rozvoj 
*isté mobility. 

T5: Sni%ování tr%eb z jízdného z d'vodu stárnutí 
populace a úbytku cestujících. 

O6: Podpora a dal"í rozvoj systém' P+R, B+R, 
D+R a dal"ích systém' obsluhy území v rámci 
m!sta i regionu. 

 

O7: Dopln!ním nedostate*né nebo chyb!jící 
infrastruktury, vybavení a zázemí vyu%ít 
potenciál pro rekrea*ní a turistickou vodní 
dopravu. 
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7. AKTIVNÍ MOBILITA 

Aktivní doprava, ch'ze a jízda na kole je pova%ována za d'le%itou sou*ást p$irozené fyzické aktivity ve v"ech fázích 
%ivota. Má zdravotní a spole*ensk# v#znam, je sou*ástí zdravého %ivota a p$ispívá k lep"ímu %ivotnímu prost$edí. 
P!"í a cyklistická doprava, spole*n! s ve$ejnou hromadnou dopravou, pat$í mezi udr%itelné druhy dopravy. 

Cyklistická doprava jako individuální druh dopravy nabízí dal"í alternativní mo%nost p$epravy, jeho v#hodnost se 
projevuje p$edev"ím u cest do 3-6 km, co% jsou pr'm!rné délky cest ve m!stech st$ední velikosti. Jedná se o flexibilní 
druh dopravy s minimálním záborem prostoru a nízk#mi ekonomick#mi nároky, kter# umo%+uje "irok# okruh uplatn!ní 
a aktivit u v"ech skupin obyvatel. 

P!"í doprava je spjata prakticky s jakoukoli mobilitou, zahajuje a kon*í cestu automobilové dopravy, ve$ejné 
hromadné dopravy i cyklistické dopravy. Ve spojení zdroje a cíle je p!"í doprava v#hodná u krat"ích cest do 1-2 km. 
Jedná se o nejlevn!j"í zp'sob dopravy, kter# umo%+uje okam%itou mobilitu nezávislou na prostorov! a ekonomicky 
náro*n!j"ích druzích dopravy a p$ispívá ke zv#"ení kvality %ivota. 

Pr(zkum dopravního chování Pardubice stanovil podíl cyklistické dopravy na d!lb! p$epravní práce pro území 
m!sta na 14 %, u p!"í dopravy na 31 %, co% je dolo%eno na obrázku 26. Uvedené podíly p$edstavují zhruba 29,3 tisíc 
cest za 24 hodin vykonan#ch cyklistickou dopravou a 64,9 tisíc cest p!"í dopravou. V úhrnu se tak jedná o p$ibli%n! 
94,2 tisíc cest vykonan#ch cyklistickou dopravou obyvateli m!sta Pardubice v b!%ném pracovním dni. 

 

Obrázek 26: d!lba p$epravní práce /zdroj: Pr'zkum dopravního chování 

7.1 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

7.1.1 V'chodiska, vstupní informace 

V1CHODISKA 

Rozhodujícími podklady pro anal#zu cyklistické dopravy byly následující dokumenty: 

• Pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy 
• Vyhodnocení dat z celom!stského systému pro monitoring cyklistické dopravy Pardubice – Hodnotící 

zprávy 2016-2020 
• Nehodovost cyklistické dopravy 
• Pr'zkum dopravního chování 2017/2018 
• Cyklogenerel Pardubice 
• Digitální technická mapa m!sta Pardubic, 

které jsou podrobn!ji popsány v p$íloze A - Strategická anal#za, resp. B - Dopravní pr'zkumy. V kapitole Epidemická 
situace, omezení provozu je rovn!% popsán vliv epidemické situace na v#sledky dopravních pr'zkum'. 
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Pardubice 2017/18

Chůze Jízdní kolo MHD Automobily
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Okolí Pardubic 2017/18

Chůze Jízdní kolo MHD Automobily
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Pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy byl realizován v úter# 20. 10. 2020 v délce trvání 8 h, v této dob! platila opat$ení 
epidemické situace. Zpracovatel m!l k dispozici hodnotící zprávy, které shrnují data z celom!stského systému pro 
monitoring cyklistické dopravy v Pardubicích od roku 2016 do roku 2020. Na základ! srovnání v#sledk' je 
konstatováno, %e data budou vyu%ita bez jakékoli korekce.  

Provedené rozbory a dal"í ní%e uvedené informace stanovily následující problematické oblasti: 

• infrastruktura cyklistické dopravy, ucelenost sít! a homogenita opat$ení 
• bezpe*nost provozu cyklistické dopravy 
• spole*n# provoz cyklistické a p!"í dopravy. 

VSTUPNÍ INFORMACE 

Tabulka 43 dokládá d'le%ité souhrnné informace t#kající se cyklistické dopravy, zdrojem dat jsou odborné anal#zy 
zpracovatele Plánu mobility, rozbory nehodovosti (období 2015-2020) a dal"í podklady, které jsou v následné *ásti 
kapitoly popsány. V p$ípad! délky cyklistick#ch tras je údaj orienta*ní a délka je m!$ena jednosm!rn!. 

Ukazatel Hodnoty 

Délka cyklistických tras 151,2 km 
Počet přejezdů přes komunikace 126 

Cesty cyklistů za 24 hod. dle PDCH 29,3 tisíc 
Počet nehod cyklistů 2015-2020 415 

Počet zraněných osob 2015-2020 402 

Tabulka 43: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat cyklistické dopravy 

7.1.2 Popis nabídky, stav infrastruktury 

Stávající rozsah cyklistické infrastruktury byl sestaven na základ! t$ech postupn#ch krok'. Prvním krokem bylo 
definování tras zabezpe*ujících návaznost m!sta na území regionu, co% jsou cyklistické trasy s p$evá%n! turistick#m 
charakterem. 

V $e"eném prostoru se jedná o následující trasy a spojení 

 trasa 2 „Labská“: Ráby-Brozany-Cihelna-Zámek Pardubice-Rosice-Svítkov-Srnojedy-Opo*ínek-Valy 
 trasa 4112: Tun!chody-Mn!tice-&erná za Bory-Staro*ernsko-Sezemice 
 trasa 4119: Kost!nice-Hostovice-(t!tín-Nemo"ice-Zámek Pardubice-H'rka-Sezemice 
 trasa 4123:  Stéblová, %st.-Srch-Staré Hradi"t!-Cihelna 
 trasa 4124: Fáblovka/Cihelna-Staré Hradi"t!-Brozany-Ráby-N!m*ice-Hrobice 
 trasa 4125: Cihelna-Kun!tice-Sezemice 
 trasa 4127: Lány na D'lku-Koke"ov-Bezd!kov 
 trasa 4178: Pardubice, %st.-Dukla-Nové Jesen*any-Staré Jesen*any-T$ebosice 
 trasa 4182: Zámek Pardubice-Vi"+ovka-Nové Jesen*any-Staré Jesen*any-T$ebosice 
 trasa 4191: Pardubice, %st.-H'rka-Po*ápelské Chalupy-Sezemice 
 trasa 4193:  Lázn! Bohdane*-Semtín-Trnová-Pardubice, %st.-Pardubi*ky-Spojil-Véska-Lány u Da"ic 
 trasa 4200:  Pardubice, %st.-Rosice-Semtín-Doubravice-Hrádek 
 trasa 4254: Staro*ernsko-Spojil-Véska-Lány u Da"ic. 

Celkem se jedná o 13 cykloturistick#ch tras, které jsou vyzna*ené v obrázku 27. 



 

 

87 

Analytická *ástParduPlán 

 

Obrázek 27: cykloturistické trasy v $e"eném území /zdroj: Mapy.cz 

Druh#m krokem byla aktualizace podkladu objednatele z roku 2016, která dokumentovala neúplnou sí, cyklistick#ch 
tras v omezeném rozsahu, bez vzájemn#ch vazeb a definování druhu/typu trasy. Vlastní aktualizace spo*ívala 
v dopln!ní cyklistick#ch tras o úseky, u kter#ch je cyklistická doprava podporována p$íslu"n#mi dopravními zna*eními 
nebo opat$eními. 

Posledním a finálním krokem bylo sestavení sít! cyklistick#ch tras z p$edchozích 2 krok', jejich zapracování do 
mapového podkladu a definování typ'/druh' t!chto tras. Jedná se tak o pr'nik cykloturistick#ch tras a m!stsk#ch 
cyklistick#ch tras a stezek, co% dává ucelen# p$ehled o infrastrukturní nabídce pro cyklistickou dopravu. 

P$íslu"né druhy tras byly zvoleny tak, aby dávaly srozumiteln# p$ehled o dopravní situaci v cyklistické doprav! a 
sou*asn! byly harmonizovány s návrhy obsa%en#mi v dokumentaci „Cyklogenerel Pardubice“ – Plán rozvoje 
infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích.   

Obrázek 28 (v*etn! grafické p$ílohy E.9) obsahuje následující druhy/typy tras: 
- komunikace bez opat$ení 
- integrované prvky (V 20, V 2b) 
- cyklistické pruhy (V 14,   
- cykloobousm!rky (B 2/IP 4b, E 12a/E 12b) 
- spole*ná stezka pro chodce a cyklisty (C 9a/C 9b) 
- d!lená stezka pro chodce a cyklisty (C 10a/C 10b) 
- cyklistická stezka (C 8a/C 8b) 
- chodník, vjezd povolen (C 7a/C 7b, E 12) 
- vedení kola (C 7a/C 7b, B 8) 
- komunikace bez motorové dopravy (B 11, B 12), jiné úseky 
- cyklistické p$ejezdy, bez rozli"ení. 

Poznámka: opat$ení jsou zde mín!na v podob! p$íslu"ného dopravního zna*ení pro cyklisty  
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Rozsah sít! v rozsahu 151,2 km (m!$eno jednosm!rn!) je dolo%en v tabulce 44 podle jednotliv#ch druh' tras.  

Druh /kategorie trasy 
Stávající stav, rok 2019/2020 

Délka tras v km Podíl tras v % 
Komunikace bez opatření 36,9 24,4 
Integrační opatření 5,4 3,6 
Vyhrazený cyklistický pruh 0,2 0,1 
Samostatná cyklistická stezka 4,1 2,7 
Dělená stezka pro chodce a cyklisty 2,1 1,4 
Společná stezka pro chodce a cyklisty 59,9 39,6 
Cykloobousměrka 5,8 3,8 
Stezka, cyklistům vjezd povolen 3,3 2,2 
Vedení kola 0,7 0,5 
Komunikace bez motorové dopravy 32,0 21,2 
Cyklistický přejezd, bez rozlišení 0,8 0,5 
Celková délka cyklistických tras v km 151,2 100,0 

Tabulka 44: rozsah sít! cyklistick#ch tras na území m!sta Pardubice a okolí 

Dopl+ující informace k uveden#m hodnotám: 
• uvedené délky jsou pouze orienta*ní, v omezeném rozsahu jsou zahrnuty prostory k$i%ovatek 
• komunikace bez opat$ení p$edstavují v rozhodující mí$e trasy Klubu *esk#ch turist' na území m!sta 

Pardubice a v okolí, které zaji",ují vazby m!sta a regionu 
• u k$í%ení komunikací, která nejsou vyzna*ena jako cyklistick# p$ejezd bez rozli"ení, se chová cyklista jako 

chodec; délka je zahrnuta p$edev"ím do kategorie spole*ná stezka pro chodce a cyklisty. 

 

Obrázek 28: sí, cyklistick#ch tras na území m!sta Pardubice a okolí (podrobn!ji v p$íloze E.9) 
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Z obrázku 28, ve kterém jsou zaneseny trasy, u kter#ch je cyklistická doprava podporována p$íslu"n#mi dopravními 
zna*eními nebo opat$eními, je patrná p$edev"ím chyb!jící ucelenost tras s pot$ebn#mi opat$eními k bezpe*nosti 
provozu, dále nedostate*ná homogenita opat$ení. V p$ípad! nedostate*né celistvosti sít!, resp. absence opat$ení 
pro cyklistickou dopravu, je rizikem vyu%ívání komunikací s vy""ím intenzitou automobilového provozu, co% se 
projevuje zv#"enou nehodovostí s ú*astí cyklist' (podrobn!ji v kapitole 7.1.5 Nehodovost cyklistické dopravy). 
Dal"ím nedostatkem je plynulost provozu z titulu absence $e"ení k$i%ovatek na komunikacích ZAKOS, zejména u 
komunikacích s vy""ím dopravním zatí%ením.  

Z tabulky je pak evidentní rozhodující zastoupení tras, tém!$ 40 %, v podob! spole*né stezky pro chodce a cyklisty, 
co% p$iná"í problémy z hlediska "í$kového uspo$ádání, intenzity provozu a nezbytné harmonizace s bezbariérov#mi 
p!"ími trasami (více v kapitole 7.2 P!"í doprava).  Prostupnost územím je $e"ena prost$ednictvím 126 p$ejezd' pro 
cyklisty p$es komunikace. 

Stojany pro kola 

Bezpe*né odkládání a uzamykání jízdních kol je nezbytnou sou*ástí celkové cyklistické koncepce a zaji"t!ní 
odpovídajících podmínek pro pou%ívání jízdních kol. Problematikou parkování jízdních kol se zab#val dokument „300 
stojan' pro Pardubice“, kter# byl vyhotoven v roce 2014 pro území "ir"ího centra m!sta. Z tohoto dokumentu jsou 
*erpány následující informace t#kající se stavu v roce po$ízení, v rámci Plánu mobility nebyla aktualizace stavu 
provedena. Dal"í informace a podklady t#kající se stojan' pro cyklistická kola, resp. jejich pasportizace, jsou obsahem 
dokumentu „Pasport zelen! a technick#ch prvk'“, obsa%ené informace ale vzhledem k jejich ne-aktualit! nemohly 
b#t pro Plán mobility vyu%ity. 

V#chozí stav roku 2014 je charakterizován obrázkem 30 a textem. V n!m se uvádí, %e z celkového po*tu 110 stojan' 
bylo 80 stojan' (73 %) vyhodnoceno jako nevyhovující. V p$evá%né mí$e se nejedná o stojany na kola, jde o reklamní 
pouta*e dopln!né drá%kami pro zap$ení p$edního nebo zadního kola. O tom, %e tato forma stojanu neodpovídá 
pot$ebám cyklist', sv!d*í fotografie na obrázku 29. Kola jsou *asto odstavena v t!sné blízkosti stojan', kdy u%ivatelé 
preferují zna*ku, strom, *i stojánek, kter# je sou*ástí jízdního kola. Vhodná forma kombinuje pevné uchycení stojanu 
k podkladu, mo%nost op$ení kola i uzam*ení rámu. Dal"ím aspektem pak je vhodné umíst!ní stojanu v rámci uli*ního 
profilu tak, aby nebyl omezován pr'chozí/pr'jezdn# prostor. 

 

Obrázek 29: p$íklad nevhodné formy stojanu na kola (vlevo) a vhodné formy stojanu (vpravo) /zdroj: 300 stojan' pro Pardubice 
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Obrázek 30: v#$ez s anal#zou stávajících stojan' /zdroj: 300 stojan' pro Pardubice 

Dal"í obrázek 31 dokládá „nelegální“ parkování kol ve sledovaném území na základ! pr'zkumu. 



 

 

91 

Analytická *ástParduPlán 

 

Obrázek 31: v#$ez s anal#zou poptávky mimo stojany /zdroj: 300 stojan' pro Pardubice 

7.1.3 Charakteristika poptávky, intenzita a nehodovost 

Pr'zkum dopravního chování obyvatel m!sta Pardubice a navazujícího území, kter# se uskute*nil v roce 2017/2018, 
stanovil mobilitu cyklistické dopravy na úrovni zhruba 0,32 cest na osobu a den. P$i po*tu obyvatel m!sta Pardubice 
k 31. 12. 2019 kolem 91,7 tisíc osob se jedná p$ibli%n! o 29,3 tisíc cest cyklistické dopravy v b!%ném pracovním dni 
vykonan#ch obyvateli m!sta Pardubice. 

V#voj poptávky je charakterizován tabulkou 45 a grafem 29, ze kter#ch lze odvodit p$ibli%nou stagnaci poptávky po 
cyklistické doprav! v období 2015-2019, pr'm!rná intenzita *iní 143,2 tisíc cyklist'.  Po*et cyklist' v roce 2020 byl 
v#razn! ovlivn!n epidemickou situací, oproti roku 2019 do"lo na sledovan#ch místech k poklesu o p$ibli%n! 35 %. 
K p$ibli%né stagnaci poptávky v období 2015-2019 mohlo p$isp!t n!kolik p$í*in – zm!na dopravního chování nap$. 
r'stem automobilové dopravy, absence rozvoje infrastruktury ve smyslu kvality a bezpe*nosti tras, p$ípadn! i vliv 
po*así b!hem sledovaného m!síce. 

Lokalita/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
most u Matičního jezera 51753 44449 49212 73012 48236 25612 
17. listopadu 41123 29758 35691 32748 35807 22567 
most P. Wonky 59642 51245 49510 53995 49896 37866 

celkem 154533 127468 136430 161773 135958 88065 

 Tabulka 45: srovnání m!sí*ních intenzit zji"t!n#ch ze stál#ch s*íta*' cyklistické dopravy; sledovan# m!síc $íjen 
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Graf 28: v#voj cyklistické dopravy 2015 a% 2019 dle v#sledk' stál#ch s*íta*' cyklistické dopravy; sledovan# m!síc $íjen 

Aktuální intenzity cyklistické dopravy na vybran#ch profilech byly zji"t!ny dopravním pr'zkumem dne 21. 10. 2020. 
Variace cyklistické dopravy pro b!%n# pracovní den roku 2020 byla vytvo$ena kombinací dat z pr'zkumu provedeného 
v rámci Plánu mobility a dat hodnotící zprávy systému monitoringu pro rok 2019, graf 30. Projekce pro zb#vající 
hodiny mimo pr'zkum byla odvozena z variací 5 m!$ících míst. Koeficient p$epo*tu na 24 hodin byl stanoven 
v hodnot! 2,0 (dle TP 189 vychází koeficient 1,91). 

 

Graf 29: variace cyklistické dopravy b!hem pracovního dne roku 2020 
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Tabulka 46 dokládá po*et cyklist' zji"t!n#ch na jednotliv#ch profilech CSD 2016. Intenzita vozidel RPDI p$edsta-
vuje ro*ní pr'm!r denních intenzit ve vozidlech pro pracovní den. Cyklistická doprava, resp. po*et cyklist' za den 
v rámci CSD 2016 tvo$í p$ibli%n! 3,6 % ze zatí%ení automobilové dopravy. Z tabulky jsou z$ejmé d'le%ité 
trasy/úseky cyklistické dopravy jako nap$. na MK v ulicích Jahnova, Kpt. Barto"e, S. K. Neumanna, Husova, Sukova 
t$ída nebo Ji$ího Pot'*ka. Vysoká intenzita cyklistické dopravy byla také zaznamenána na silnici II/324 Jana Pala-
cha, Chrudimská, na silnicích II/322 Pra%ská a II/355 Da"ická, na silnici III/32224 Pod!bradská a také na silnici 
I/36 v lokalit! Semtín a na ulici H'rka. 

Silnice Profil 
Intenzita v roce 

2016 
Těžká vozidla 

rok 2016 
Jízdní kola 
rok 2016 

I/2 5-2150 14369 1988 229 
I/36 5-0181 13548 2789 481 
  5-0182 24482 5488 10 
  5-0183 14624 3015 61 
  5-0195 22187 4028 13 
  5-0215 14782 2574 13 
  5-0213 21461 3408 10 
  5-0212 15633 2031 199 
  5-0211 12250 1428 425 
I/37 5-6600 23599 4986 21 
  5-6606 14362 3308 27 
  5-6620 21800 2028 0 
II/322 5-2156 15576 1751 469 
  5-2157 11873 1312 227 
  5-2152 16482 2067 124 
  5-3271 8445 1754 77 
  5-3272 6260 1149 197 
II/324 5-0190 27308 2603 0 
  5-0191 12718 2442 35 
  5-0192 16519 1740 479 
  5-0197 16341 1898 660 
  5-0193 12328 1699 432 
II/355 5-0203 1579 163 419 
  5-0214 12689 2194 294 
  5-0200 7621 1440 44 
  5-0210 2917 415 169 
III/32224 5-0186 17218 1855 0 
  5-0180 17651 1956 437 
III/34026 5-2790 6789 530 170 
MK Jiřího Potůčka 5-2153 9217 618 555 
MK Bělehradská 5-0185 12092 799 214 
MK Kpt. Bartoše 5-2154 11930 1094 1260 
MK Generála Svobody 5-0184 7743 398 502 
MK Palackého třída 5-0196 12530 2015 113 
MK Sukova třída 5-0205 22804 2022 692 
MK Jahnova 5-0204 20868 2790 1307 
MK Karla IV. 5-0217 14980 1425 264 
MK Husova 5-2141 8234 689 1110 
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MK Dašická 5-0202 8281 1030 380 
MK Štrossova 5-2791 11106 1224 313 
MK S.K. Neumanna 5-0194 21123 1946 1157 
MK Pichlova 5-2155 8999 814 79 
MK Lexova 5-2162 6034 712 140 
Součet   599352 81615 13808 

Podíly TV/jízdních kol     0,136 0,036 

Poznámka: podíl jízdních kol byl stanoven bez barevn! ozna*en#ch profil', co% jsou komunikace funk*ní t$ídy A, vybrané komu-
nikace/úseky funk*ní t$ídy B    

Tabulka 46: v#sledky s*ítání cyklistické dopravy v rámci CSD 2016 /zdroj: -SD &R 

Tabulka 47 dokládá v#sledky pr'zkumu intenzit cyklistické dopravy z $íjna 2020, relevantnost v#sledk' potvrzuje 
srovnání intenzit s daty ze systému monitoringu cyklistické dopravy dle tabulky 48. 

Profil Ulice/trasa Druh komunikace 
Intenzita dopravy 

Poznámka 
8 hod. 24 hod. 

1 Štrosova, Kyjevská; podchod chodník 340 680   
2 Kpt. Bartoše společná stezka 976 1952   

3 Jana Palacha; Milheimova-Na Spravedl-
nosti 

cyklistický přejezd 616 1232 
  

4 Jana Palacha; Milheimova-Na Spravedl-
nosti 

přechod pro chodce 201 402 
  

5 lávka přes Chrudimku; Tyršovo nábřeží-
Bulharská 

společná stezka 1048 2096 
  

6 Karla IV.; Jiráskova-Jiřího z Poděbrad podchod 257 514   

7 
Přerovská, pod I/37; Přerovská-K Vápence 

podchod/podjezd 408 816 
  

8 Jahnova, Bubeníkova; Prokopův most ochranný pruh 684 1368 43% chodník 
9 Husova společná stezka 533 1066 25% v rozporu 

10 Milheimova; křižovatka Rožkova společná stezka 538 1076 85% vozovka 
11 silnice I/37-Palackého třída společná stezka 393 786   
12 Sezemická; křižovatka Gebauerova vozovka/chodník 114 228 91% vozovka 
13 Dašická; Schwarzovo náměstí chodník/ochranný pruh 223 446 57% chodník  

14 
Hradecká; Univerzita Pardubice-Mladých 

podchod/podjezd 460 920 
  

15 Hradecká; komunikace Polabiny společná stezka 1002 2004   
16 Jana Palacha, 17. listopadu; Hlaváčova společná stezka 1012 2024 20% v rozporu 
17 silnice II/324, Chrudimská společná stezka 152 304   
18 Průmyslová; křižovatka Dašická společná stezka 193 386   

Suma     9150 18300   

Tabulka 47: p$ehled zatí%ení cyklistické dopravy na sledovan#ch stanovi"tích 

Stanoviště 
Průzkum UDIMO říjen 2020 Systém monitoringu rok 2020 

24 hodin denní maximum *) 

most Kpt. Bartoše 1952 1387 

17. listopadu 2024 1757 
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Jahnova 1368 1355 

most u Matičního jezera 2096 2179 

Součet intenzit 7440 6678 

Poznámka: *) hodnoty se t#kaly dn' v m!sících *erven a zá$í, kdy nebyla uplatn!na %ádná epidemická opat$ení 

Tabulka 48: srovnání intenzit cyklistické dopravy za 24 h 

7.1.4 Sdílení jízdních kol 

Systém p'j*ování (sdílení) jízdních kol (bike-sharing), kter# je ve velk#ch zahrani*ních m!stech b!%n#, se postupn! 
rozvíjí také v &R. Jedná se dal"í vhodn# prvek zaji"t!ní mobility osob a jako dlouhodob! udr%iteln# zp'sob p$epravy 
osob je vhodné jej podporovat, a to p$edev"ím rozvojem bezpe*né infrastruktury.  

Vlastní $e"ení provozu je r'zné podle poskytovatele slu%by, od klasického mincovního systému a% po on-line inter-
netové aplikace v mobilu (p$evá%n!). Rozhodujícími zákazníky jsou obyvatelé m!sta pro krátkodobé vyu%ití za r'z-
n#mi ú*ely a turisté, kte$í systém vyu%ívají obvykle na del"í dobu. Ve své podstat! sou*asn# systém sdílení kol vy-
%aduje pouze stanovi"t! (v p$ípad! stanicového systému), jízdní kola, v*etn! servisního zázemí a SW vybavení podle 
zp'sobu provozování a odbavování. V p$ípad! o*ekávaného rozvoje elektrocyklistiky se ji% jedná o slo%it!j"í tech-
nické zázemí – nabíjející stojany, bezpe*nostní a odbavovací systémy a prvky.  

P(j&ovna kol 

Systém p'j*ování jízdních kol (také elekrokol a elektrokoleb!%ek) nabízí ji% n!kolik let také %elezni*ní dopravce &eské 
dráhy a.s., kdy slu%ba &D Bike nabízí zap'j*ení, p$epravu dopravcem zdarma a úschovu na vybran#ch %elezni*ních 
stanicích. Hlavními zákazníky jsou turisté a náv"t!vníci. )elezni*ní stanice Pardubice hlavní nádra%í tuto slu%bu na-
bízí, v*etn! bezplatné úschovy zap'j*eného jízdního kola. V blízkém okolí se dále jedná o %elezni*ní stanice Chrudim 
a Slati+any. 

Bikesharing 

Ve m!st! Pardubice je slu%ba poskytována soukromou spole*ností Nextbike Czech Republic s.r.o. od kv!tna roku 
2020. K dispozici je 100 jízdních kol a 40 stanovi", na území m!sta. Ze zve$ejn!n#ch tiskov#ch zpráv byly p$evzaty 
následující informací – za období 07/2020 a% 12/2020 bylo uskute*n!no celkem zhruba 55 tisíc v#p'j*ek, resp. pr'-
m!rn! denn! kolem 240 transakcí (pro srovnání, obyvatelé m!sta Pardubice vykonají v b!%ném pracovním dni p$i-
bli%n! 220 tisíc cest, z toho kolem 29 tisíc cyklistická doprava). Z hlediska doby vyu%ívání v roce 2020 v#razn! p$e-
va%oval tarif 15 minut zdarma s podílem p$ibli%n! 91 %. Nap$íklad uveden#ch 15 minut p$edstavovalo, p$i pr'm!rné 
rychlosti 12 km/h, vzdálenost kolem 3 km, co% odpovídá p$ibli%n! pr'm!rné délce cesty MHD. Na základ! uvedeného 
lze odvozovat, %e slu%ba je p$evá%n! alternativou p!"í dopravy a MHD. Uvedené informace jsou platné pro rok 2020, 
pro rok 2021 do"lo ke zru"ení 15 minut zdarma, co% se projeví ve financování slu%by, tedy i zm!n! v podmínkách 
sdílení. 

Pro srovnání zp'sobu vyu%ívání této slu%by – ve m!st! Teplice, po*et obyvatel 49,7 tisíc, kde slu%ba sdílení jízdních 
kol nenabízí tarif 15 minut zdarma, je slu%ba vyu%ívaná více mimo dopravní "pi*ku, v rozhodující mí$e pak po 16 
hodin! odpoledne. Pr'm!rná délka v#p'j*ky trvá 28,3 minut a odpovídá, p$i pr'm!rné rychlosti 12 km/h, vzdálenosti 
kolem 5,7 km, co% je p$ibli%n! 2násobek pr'm!rné cesty MHD. Tyto údaje spí"e ukazují na nepravidelné, rekrea*ní a 
turistické vyu%ití nabízené slu%by. 
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Stanovi-t% na území m%sta Pardubice 

 

Obrázek 32: stanovi"t! bikesharingu na území m!sta Pardubice /zdroj: Nextbike 

Aktuální tarify 

 

Obrázek 33: tarify sdílení jízdních kol v Pardubicích /zdroj: Nextbike Czech Republic s.r.o. 

Sdílení elektrick'ch kolob%$ek 

Spole*n! se slu%bou sdílení jízdních kol je od 1. 10. 2020 nabízena také slu%ba sdílení elektrick#ch kolob!%ek, kterou 
zabezpe*uje spole*nost Bolt. Mapa stanovi", není k dispozici, nabízeno je dispozici 150-200 kolob!%ek, v mnoha 
p$ípadech jsou stanovi"t! shodná se slu%bou sdílení jízdních kol. Minuta jízdy vyjde na 4 koruny, po 5 minutách jízdy 
se cena za ka%dou dal"í minutu sní%í na 3 koruny, za 10minutovou jízdu tak u%ivatel zaplatí 35 K*. V p$ípad! v#p'j*ky 
na del"í dobu lze vyu%ít celodenní jízdné ve v#"i 625,- K*. 

7.1.5 Nehodovost cyklistické dopravy 

Cyklistická doprava se s po*tem 379 dopravních nehod s následky na %ivot! nebo zdraví za období 2015-2020 podílí 
zhruba 28 % na celkovém po*tu dopravních nehod s následkem na %ivot! nebo zdraví. Jedná se o v#razn# podíl, kter# 
je navíc umocn!n vysok#m podílem zavin!ní cyklistou. 
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V#voj nehodovosti cyklistické dopravy na území m!sta Pardubice za období 2015-2019, resp. 2020 dokládají tabulky 
49 a% 52 a graf 31. Za období 2015-2019 je patrn# mírn# pokles v po*tu dopravních nehod s ú*astí cyklist', stejn! 
tak i u po*tu nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Rok 2019 p$edstavuje, v'*i pr'm!ru za sledované období, 
pokles kolem 13 %. Podobn! je tomu také u záva%nosti následk' dopravních nehod, zde vyjád$ena hodnotou 
„Záva%nosti následk' podle Reinholda“, kdy v roce 2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, do"lo ke sní%ení o zhruba 
15 %. V"echny ukazatele vycházejí p$ízniv!, nicmén! pokud je pr'm!rná záva%nost, která vychází 8,2, srovnána 
s m!stem Hradec Králové (pr'm!rná záva%nost 5,9) je situace v cyklistické doprav! hor"í o p$ibli%n! 39 %. 

Město Pardubice Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Celkem nehod 72 65 83 73 62 60 
Nehody s následky na životě 
nebo zdraví 

70 60 74 62 60 53 

Usmrcené osoby 0 1 0 0 0 0 
Těžce zraněné osoby 7 6 3 7 5 6 
Lehce zraněné osoby 68 58 75 60 58 48 
Závažnost podle Reinholda* 9,3 9,4 6,6 8,8 7   

Poznámka: * hodnota záva%nosti následku podle Reinholda na tisíc obyvatel    

Tabulka 49: v#voj nehodovosti, následk' a záva%nosti u cyklistické dopravy /zdroj: Policie &R, anal#zy UDIMO 

 

Graf 30: nehodovost a následky dopravních nehod cyklistické dopravy 

DN podle hlavní příčiny s následky na životě nebo 
zdraví 

Počet nehod Usmrcené 
osoby 

Těžké zranění Lehké zranění 

a) nedání přednosti v jízdě 170 0 17 159 
b) řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 95 1 9 91 
c) jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protis-
měru aj. 

34 0 6 34 

d) nepřizpůsobení, překročení rychlosti, nepřiměřená 
rychlost 

19 0 2 18 

e) nezaviněná řidičem 18 0 0 20 
f) nezvládnutí řízení vozidla 16 0 0 17 
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g) vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 8 0 0 9 
h) předjíždění, jiný druh nesprávného předjíždění 7 0 0 7 
i) nesprávné otáčení nebo couvání 5 0 0 5 
j) nedodržení bezpečné vzdálenosti 2 0 0 2 
k) jízda na "červenou" 2 0 0 2 
l) technická závada, náhlé brzdění a jiné 2 0 0 2 
m) chodci na vyznačeném přechodu 1 0 0 1 
Celkové počty 379 1 34 367 

Tabulka 50: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 

DN podle druhu s následky na životě nebo zdraví Počet nehod 
Usmrcené 

osoby Těžké zranění Lehké zranění 
a) srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 271 1 27 259 
b) havárie 44 0 5 39 
c) srážka s chodcem 24 0 0 30 
d) srážka s pevnou překážkou 13 0 1 12 
e) srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 13 0 0 13 
f) jiný druh nehody 10 0 1 10 
g) srážka s domácím zvířetem 4 0 0 4 
Celkové počty 379 1 34 367 

Tabulka 51: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle druhu pro období 2015-2020 

DN podle zavinění s následky na životě nebo 
zdraví 

Počet ne-
hod 

Usmrcené 
osoby 

Těžké zra-
nění 

Lehké zra-
nění 

Podíl zavi-
nění 

Řidičem nemotorového vozidla, jízdní kolo 216 0 19 216 57,0% 
Řidičem motorového vozidla 145 1 15 131 38,3% 
Chodcem 9 0 0 11 2,4% 
Lesní zvěří, domácím zvířetem 4 0 0 4 1,0% 
Jiným účastníkem silničního provozu 2 0 0 2 0,5% 
Závadou na komunikaci 2 0 0 2 0,5% 
Jiné zavinění 1 0 0 1 0,3% 
Celkové počty 379 1 34 367   

Tabulka 52: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle zavin!ní pro období 2015-2020 

LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD 

Lokalizace byla p$evzata z podklad' Policie &R, resp. CDV, bylo analyzováno období 1. 1. 2015 a% 31. 12. 2020. Na 
území m!sta Pardubice bylo zaznamenáno celkem 415 dopravních nehod s ú*astí cyklist', p$i*em% z tohoto po*tu 
bylo 379 dopravních nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Celkem bylo usmrcena 1 osoba, 34 osob bylo t!%ce 
zran!no a 367 osob bylo zran!no lehce. Lokalizace dopravních nehod s následky na %ivot! a t!%kého zran!ní jsou 
dolo%ena na obrázcích 34, 35 a 36.  
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Obrázek 34: lokalizace dopravní nehody s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 /zdroj: P&R 

V p$ípad! usmrcené osoby se jednalo o 1 dopravní nehodu na silnici I/36 v prostoru k$i%ovatky se silnici III/3239. 
Viníkem byl $idi* motorového vozidla. 

 

Obrázek 35: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 /zdroj: P&R 

Za sledované období do"lo k celkem 34 dopravním nehodám, p$i nich% bylo 34 osob t!%ce zran!no, p$i*em% v 19 
p$ípadech (zhruba 56 %) byl viníkem nehody $idi* nemotorového vozidla, resp. cyklista. -idi* motorového vozidla byl 
viníkem nehody v 15 p$ípadech (zhruba 44 %). P$eva%ujícím druhem dopravní nehody byla srá%ka s jedoucím 
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nekolejov#m vozidlem s po*tem 27 DN (zhruba 79 %) v kombinaci s nedáním p$ednosti v jízd! (8 nehod). Znepokojující 
je skute*nost, %e u 4 dopravních nehod (zhruba 21 %), kdy byl viníkem nehody cyklista, byl zji"t!n alkohol. 

Z obrázku 36 k lokalizaci dopravních nehod lze vysledovat úseky komunikací, p$ípadn! lokality s v!t"ím po*tem 
v#skytu dopravních nehod, jedná se zejména o následující trasy a lokality: 

• silnice I/2, ulice Pra%ská, P$elou*ská 
• t$ída Míru, nám!stí Republiky 
• silnice I/36, Palackého t$ída, ulice H'rka 
• silnice II/324, Dra%kovice 
• ulice S. K. Neumanna. 

 

Obrázek 36: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 /zdroj: P&R 

Za sledované období do"lo k celkem 344 dopravním nehodám, p$i nich% bylo 367 osob lehce zran!no, u 197 nehod s 
216 zran!n#mi osobami (zhruba 57, resp. 59 %) byl viníkem nehody $idi* nemotorového vozidla, resp. cyklista. -idi* 
motorového vozidla byl viníkem nehody u 129 nehodách se 131 zran!n#mi osobami (zhruba 38, resp. 36 %). 
P$eva%ujícím druhem dopravní nehody byla srá%ka s jedoucím nekolejov#m vozidlem s po*tem 271 nehod (zhruba 72 
%) v kombinaci s nedáním p$ednosti v jízd! (81 nehod). Znepokojující je skute*nost, %e u 45 dopravních nehod 
(zhruba 23 %), kdy byl viníkem nehody cyklista, byl zji"t!n alkohol. 

Kumulace dopravních nehod je patrná na trasách s vy""í intenzitou cyklistické a silni*ní dopravy a lokalitách 
p$echod'/p$ejezdu p$es v#znamné komunikace. Jedná se p$edev"ím o následující tahy, ulice a lokality: 

• Jana Palacha, 17. listopadu, Hradecká s kumulací u zimního stadionu 
• t$ída Míru, nám!stí Republiky 
• Sukova t$ída s kumulací kolem zimního stadionu 
• Pod!bradská, p$ipojení &S Globus 
• lokalita Anenská/Karla IV. 
• S. K. Neumanna. 
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7.1.6 Problémové oblasti, anal'za SWOT 

V zásad! se dají rizika cyklistické dopravy shrnout do t$í oblastí: 
• bezpe*nost provozu cyklistické dopravy 
• spole*n# provoz p!"í a cyklistické dopravy 
• ucelenost sít!, homogenita opat$ení. 

Problémy cyklistické dopravy byly podle odborné problémové mapy (viz. p$íloha D - Problémová mapa) zam!$eny 
p$edev"ím na bezpe*nost, zejména v situacích, kdy se jedná o spole*n# provoz s dal"ími ú*astníky dopravy a p$i 
vzájemném k$í%ení komunikací. Podn!ty "iroké ve$ejnosti (viz. p$íloha C - Participace (Analytická *ást), resp. Podn!ty 
od ve$ejnosti) byly rovn!% zam!$eny na bezpe*nost, kdy nejv!t"í obtí%e cyklist'm *iní spole*n# provoz s IAD v 
hlavním dopravním prostoru (HDP), zejména pokud není v prostoru cyklistická doprava nijak podpo$ena (i v p$ípad! 
k$í%ení s IAD). Dal"í nebezpe*í pro cyklisty dle ve$ejnosti p$edstavují chodci na cyklostezkách. 

BEZPE&NOST PROVOZU CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

V obecné rovin! má cyklistická doprava problémy p$edev"ím p$i kolizi s automobilovou dopravou z hlediska intenzit 
dopravy tam, kde není dostate*né odd!lení provozu cyklist' od automobilového provozu nebo v p$ípad!, %e 
segregace existuje, nicmén! cyklisté spí"e vyu%ívají vozovku. Doporu*ené limity intenzit pro návrh odd!leného 
provozu dokládá obrázek 37 z &SN. 

 

Obrázek 37: v#$ez doporu*en#ch limit' intenzit pro návrh odd!leného provozu chodc' /zdroj: &SN 736110 

V p$ípadech uveden#ch intenzit je vhodné cyklistickou dopravu segregovat od dopravy automobilové. V místech, kde 
tato segregace není provedena cyklistickou stezkou, nebo cyklistick#m pruhem, se v#razn! zvy"uje pravd!podobnost 
vzniku dopravní nehody. Ve v#jime*n#ch p$ípadech lze vyu%ít integra*ní formu v podob! ochranného pruhu nebo 
cyklopiktogram'. Obdobn! problémové je zaji"t!ní p$í*n#ch vazeb cyklistické dopravy p$es takto zatí%ené 
komunikace, a to jak pro p$í*né p$ekonání komunikace, tak i pro levá odbo*ování. V t!chto p$ípadech je nutné zajistit 
speciální stavební nebo dopravn! organiza*ní úpravy pro podporu cyklistické dopravy. 

Rozbory nehodovosti cyklistické dopravy 

Nehodovost cyklistické dopravy je nedílnou sou*ástí problematiky bezpe*nosti. Rozbory nehodovosti jsou obsa%eny 
v této kapitole a dokumentují mimo jiné také p$ehled lokalit a úsek' se zv#"enou nehodovostí, kdy do"lo k následk'm 
na %ivot! nebo zdraví. 

Z dolo%en#ch obrázk' je patrná kumulace dopravních nehod na trasách s vy""í intenzitou cyklistické a silni*ní 
dopravy a lokalitách p$echod'/p$ejezdu p$es v#znamné komunikace, a to i v p$ípadech, %e existují opat$ení odd!lující 
cyklistick# provoz od provozu silni*ního. 
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Jedná se p$edev"ím o následující tahy, ulice a lokality: 

• silnice I/2, ulice Pra%ská, P$elou*ská 
• t$ída Míru, nám!stí Republiky 
• silnice I/36, Palackého t$ída, ulice H'rka 
• silnice II/324, Dra%kovice 
• ulice S. K. Neumanna 
• Jana Palacha, 17. listopadu, Hradecká s kumulací u zimního stadionu 
• t$ída Míru, nám!stí Republiky 
• Sukova t$ída s kumulací kolem zimního stadionu 
• Pod!bradská, p$ipojení &S Globus 
• lokalita Anenská/Karla IV. 

Provoz cyklist( v jednosm%rn'ch komunikacích 

Tato problematika je sou*ástí bezpe*nosti cyklistického provozu. Pro obousm!rn# provoz cyklist' v jednosm!rn#ch 
komunikacích, je rozhodující "í$ka komunikace a dal"í limitující prvky jako nap$. parkování vozidel nebo mo%nosti 
míjení vozidel. &SN 736110 v *lánku 10.4.2.7 a dal"ích dokládá základní parametry tohoto uspo$ádání, tuto 
problematiku podrobn!ji rozpracovává TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty z roku 2017. 

SPOLE&N1 PROVOZ P0(Í A CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

Problémovou oblastí je spole*n# provoz p!"í a cyklistické dopravy na spole*n#ch stezkách nebo na stezkách pro 
chodce s povolen#m vjezdem cyklist'. Rizika infrastruktury spo*ívají v nedostate*né "í$ce vzhledem k intenzit! 
dopravy. Základní parametry udává &SN, co% je dolo%eno na obrázku 38. 

 
Obrázek 38: vybrané *lánky t#kající se parametr' pro spole*n# provoz chodc' a cyklist' /zdroj: &SN 736110 

Za p$edpokladu limitu spole*né intenzity chodc' a cyklist' v po*tu 100/50 chodc'/cyklist' ve "pi*kové hodin! pro 
"í$ku 2 m, nebo limitu 180/150 chodc'/cyklist' ve "pi*kové hodin! pro "í$ku 3 m, pak za rizikové lze pova%ovat 
následující pr'zkumem sledované lokality, které jsou v tabulce 53. 

Ulice/trasa 
Intenzita dopravy 

ve špič. h. 
Společná 
intenzita 
ve špič. h. 

Stavební/efektivní 
šířka komunikace 

Výkonnost ve 
špič. h. ch/c 

Hodnocení 
chodci  cyklisté 

Kpt. Bartoše; most přes Labe 188 141 329 1,71/1,21 m ˂ 100/50 nevyhovuje 
lávka přes Chrudimku; Tyršovo 

nábřeží 217 186 403 odhad 2,5/2,0 m 100/50 nevyhovuje 

Husova 
45 61 106 2,54/2,04 m 100/50 vyhovuje 
20 53 73 2,68/2,18 m ˂ 140/100 vyhovuje 

Milheimova; křižovatka Rož-
kova 

20 8 28 1,95/1,20 m ˂ 100/50 vyhovuje 
41 7 48 2,5/2,0 m 100/50 vyhovuje 

Hradecká; komunikace Pola-
biny 172 170 342 4,5-5,5/4,0-5,0 m ˃ 180/150 vyhovuje 

103 74 177 3,05/2,05 m 100/50 nevyhovuje 
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Jana Palacha, 17. listopadu; 
Hlaváčova 168 127 295 3,46/2,46 m ˂ 140/100 nevyhovuje 

Tabulka 53: rizikové úseky dle sledovan#ch lokalit v rámci pr'zkumu cyklistické dopravy 
Poznámka 1: hodnota "í$ky komunikace Jana Palacha reprezentuje nejmen"í zji"t!nou "í$ku v podjezdu    
Poznámka 2: efektivní "í$ka komunikace je v'*i stavební "í$ce sní%ená o bezpe*nostní odstupy dle &SN  
Poznámka 3: v#konnost byla vzta%ena k efektivní "í$ce, 2400 chodc' a cyklist' je pr'm!rem mezi hodnotami 1500 a 3300 
ú*astník'    
Poznámka 4: v#konnost 140 chodc'/100 cyklist' je pr'm!rem okrajov#ch hodnot 100/50 a 180/150 chodc'/cyklist'   

(í$ka komunikace byla stanovena podle digitální technické mapy m!sta Pardubice, z tohoto podkladu nelze ur*it 
"í$ku lávky p$es Chrudimku. P$ibli%ná "í$ka 2,5 m byla ur*ena z podkladu Google Maps. Proto%e pr'zkum cyklistické a 
p!"í dopravy probíhal pouze na vybran#ch stanovi"tích nelze vylou*it existenci dal"ích rizikov#ch tras nebo úsek'. 

Harmonizace cyklistick'ch a p%-ích tras 

Jedná se o sou*ást $e"ení spole*ného provozu p!"í a cyklistické dopravy. Pro bezpe*n# provoz cyklistické a p!"í 
dopravy je zásadní harmonizace cyklistick#ch tras s p!"ími trasami, které jsou definované jako bezbariérové. Dle 
následujícího textu je spole*n# provoz bez opat$ení nep$ijateln#.  

Metodika k vyhlá"ce 398/2009 Sb., o obecn#ch technick#ch po%adavcích zabezpe*ujících bezbariérové u%ívání 
staveb uvádí v komentá$i k bodu 1.2.5 následující text:  

„Hmatov! a vizuáln! neodd!len# zp'sob vedení cyklist' a p!"ích na jedné úrovni je v zastav!ném území a 
v reak*ních zónách z bezpe*nostních d'vod' nep$ijateln#“.  

Z uvedeného textu je mo%né dovodit, %e b!%n! provozované stezky pro chodce a cyklisty podle DZ C9a, resp. C10a, 
pokud nemají po%adované odd!lení, jsou pro vedení p!"ích tras nep$ijatelné. V praxi to znamená, %e koncepce p!"í a 
cyklistické dopravy musí b#t $e"ena v podob! odd!len#ch provoz'. 

Jako p$íklad uvádíme spole*n# provoz cyklist' na chodníku podél ulice Bro%íkova v Polabinách, kter# nevyhovuje 
z hlediska bezbariérovosti. Dal"ími d'vody nevyhovujícího spole*ného provozu m'%e b#t "í$ka komunikace (nelze 
ov!$it z pasportu) a sklonové pom!ry, které zvy"ují rizika kolize.  

 

Obrázek 39: ulice Bro%íkova, spole*ná stezka pro chodce a cyklisty (vlevo na obrázku), nevyhovující stav 

UCELENOST SÍT0, HOMOGENITA TRAS 
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Ucelenost sít% cyklistick'ch tras je jednou z nejd'le%it!j"ích podmínek kvalitní infrastruktury cyklistické dopravy. 
Ve své podstat! se p$edev"ím jedná o v#"e hodnocenou problematiku bezpe*nosti cyklistického provozu a 
spole*ného provozu chodc' a cyklist'. K ucelenosti sít! a plynulosti provozu pat$í dopln!ní úsek', které cyklistická 
doprava vyu%ívá, i kdy% zde nejsou realizována %ádná opat$ení nebo prostupnost územím, p$edev"ím pak p$ekonávání 
komunikací ZÁKOS, v*etn! k$i%ovatek.  

Na základ! v"ech v#"e uveden#ch hodnocení nelze pova%ovat stávající stav cyklistické dopravy za dostate*n# nebo 
uspokojiv#. Hlavními d'vody jsou existující úseky tras, která jsou pro provoz cyklist' riziková nebo problematická, 
vysok# podíl, tém!$ 40 %, spole*n#ch tras s p!"í dopravou, kdy n!které úseky nevyhovují z hlediska "í$ky komunikace 
a intenzity provozu. Dále z hlediska absence bezpe*n#ch úsek' tras, které cyklistická doprava stejn! vyu%ívá, co% se 
odrá%í ve vysoké nehodovosti cyklistické dopravy s po*tem 402 zran!n#ch osob za období 2015-2020. Celistvost 
sít! se rovn!% dot#ká k$í%ení komunikací ZÁKOS, co% p$ispívá k plynulosti cyklistického provozu, v tomto sm!ru lze 
evidovat nedostatky v $e"ení úsek' mezi k$i%ovatkami i v k$i%ovatkách samotn#ch. 

Homogenita opat)ení sleduje minimalizaci r'znosti opat$ení pro cyklistickou dopravu. Trasa, která je sestavena 
z cyklistického pruhu na vozovce, p$echází do komunikace bez opat$ení, aby za k$i%ovatkou pokra*ovala ve 
spole*ném provozu s p!"í dopravou, není jako celek p$íli" atraktivní a díky nehomogenit! m'%e b#t díl*í p$í*inou jízdy 
po komunikaci v celé délce trasy. 

Ve smyslu dotvo$ení celistvosti sít! a homogenity opat$ení lze vycházet z dokumentu Cyklogenerel Pardubice – Plán 
rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích, kter# definuje soubory ucelen#ch páte$ních, hlavních a dopl+kov#ch 
cyklistick#ch tras na území m!sta s návazností do regionu.  

ANAL1ZA SWOT 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
S1: Vysok# podíl cyklist' (14 %) na d!lb! p$epravní 
práce, 29,3 tisíc cest cyklistické dopravy denn! 
vykonan#ch obyvateli m!sta v rámci &R. 

W1: Nedostate*ná ucelenost cyklistick#ch tras a 
homogenita opat$ení. Absence d'le%it#ch k$í%ení 
s komunikacemi ZAKOS, zejména v k$i%ovatkách. 

S2: Rozsáhlá sí, m!stsk#ch cyklistick#ch tras 
v rozsahu cca 151,2 km. 

W2: Zna*n# rozsah tras se spole*n#m provozem 
cyklist' a chodc' (kolem 40 %) bez nezbytného 
odd!lení provozu. 

S3: Území s dopravním zklidn!ním formou zón 30 
nebo obytn#ch zón vhodn#ch pro pohyb cyklistické 
dopravy. 

W3: Vyu%ívání komunikací s vy""í intenzitou silni*ní 
dopravy, absence segregace cyklistické dopravy. 

S4: K$í%ení komunikací v podob! cyklistick#ch 
p$ejezd', v úhrnu je k dispozici 126 p$ejezd'.  

W4: Záva%ná situace u dopravních nehod s ú*astí 
cyklist', celkem 402 zran!ní za období 2015-2020. 

S5: Fungující systém B+R v lokalit! %elezni*ní stanice 
Pardubice hlavní nádra%í, v*etn! odstavování. Sdílení 
jízdních kol a elektrokolob!%ek. 

 

P)íle$itosti (O) Hrozby (T) 
O1: Dotvo$ení ucelené sít! cyklistick#ch tras, v*etn! 
homogenity opat$ení. -e"ení prostupnosti p$es 
komunikace ZAKOS. 

T1: Zvy"ující se stupe+ automobilizace, klesající podíl 
cyklistické dopravy na d!lb! p$epravní práce. 

O2: Segregace cyklistick#ch tras p$i vy""í intenzit! 
silni*ního, odd!lení od p!"í dopravy v rámci spole*n#ch 
stezek. 

T2: Zv#"ená nehodovost cyklist', v*etn! r'stu 
záva%nosti zran!ní. 
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O3: Rozvoj oblastí s dopravním zklidn!ním formou zón 
30 nebo obytn#ch zón jako vhodného zp'sobu pro 
zv#"ení bezpe*nosti v"ech ú*astník' provozu. 

T3: P$etrvávající opomíjení cyklistické dopravy p$i 
p$íprav! rekonstrukcí a investic. 

O4: Pokra*ující podpora bikesharingu a intermodality 
(systémy B+R, B+G), vytvá$ení podmínek pro rozvoj 
elektromobility. 

 

O5: -e"ením nevyhovujících standard' infrastruktury 
vyu%ít existující potenciál cyklistické dopravy, v*etn! 
cykloobousm!rek. 

 

7.2 P",Í DOPRAVA 

7.2.1 V'chodiska, vstupní informace 

V1CHODISKA 

Rozhodujícími podklady pro anal#zu p!"í dopravy byly následující dokumenty: 

• Pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy 
• Nehodovost p!"í dopravy, 

které jsou podrobn!ji popsány v kapitole B - Dopravní pr'zkumy, resp. B.2.1 a této kapitole. 

Pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy byl realizován v úter# 20. 10. 2020 v délce trvání 8 h, v této dob! platila opat$ení 
epidemické situace. Na za*átku kapitoly Dopravní pr'zkumy je popsán vliv epidemické situace na dopravní pr'zkumy, 
v*etn! p$ípadn#ch korekcí.  

Provedené rozbory a dal"í ní%e uvedené informace stanovily následující problematické oblasti: 

- bezpe*nost provozu p!"í dopravy 
- spole*n# provoz p!"í a cyklistické dopravy 
- dopravn! urbanistické hledisko. 

VSTUPNÍ INFORMACE 

Tabulka 54 dokládá d'le%ité souhrnné informace t#kající se p!"í dopravy, zdrojem dat jsou pr'zkumy, rozbory 
nehodovosti (období 2015-2020), odborné anal#zy zpracovatele a dal"í podklady, které jsou v následné *ásti kapitoly 
popsány. Pro stanovení rozsahu p!"ích tras, resp. chodník' nem!l zpracovatel k dispozici Pasport místních 
komunikací, kter# údaje o rozsahu místních komunikací, tedy i chodník' obsahuje. 

Ukazatel Hodnoty 

Cesty chodců za 24 hodin dle PDCH 64,2 tisíc 
Počet přechodů přes komunikace ZAKOS 282 

Počet nehod chodců 2015-2020 244 

Počet zraněných osob 2015-2020 268 

Tabulka 54: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat p!"í dopravy 

7.2.2 Charakteristika poptávky, zásady )e-ení 

P!"í dopravu lze v $e"eném území m!sta Pardubice pova%ovat za velmi v#znamnou sou*ást mobility. Pr'zkum 
dopravního chování obyvatel $e"eného území, kter# probíhal v roce 2018/2019, stanovil mobilitu p!"í dopravy 
obyvatel m!sta Pardubice na úrovni zhruba 0,7 cest na osobu a den, resp. podíl kolem 31 % na d!lb! p$epravní práce. 
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Úrove+ mobility p!"í dopravy je na zhruba 64,2 tisíc cest za 24 hodin b!%ného pracovního dne vykonan#ch obyvateli 
m!sta.  

Je tedy nezbytné p$ednostn! chránit a dotvá$et rozhodná ve$ejná prostranství jako jsou p!"í a obytné zóny, 
v#znamné parkové plochy, zvy"ovat jejich kvalitu a atraktivitu a zlep"ovat úrove+ %ivotního prost$edí a podmínek 
%ivota. D'le%ité je také zlep"ování kvality dal"ích samostatn#ch ploch pro p!"í dopravu, jako jsou chodníky, stezky 
pro p!"í nebo spole*né *i odd!lené stezky pro p!"í a cyklisty. Podstatou $e"ení je pak propojení rozhodujících zdroj' 
a cíl' v $e"eném území m!st do ucelené sít! tras, kdy sou*ástí t!chto tras jsou ji% zmín!ná ve$ejná prostranství. 
Sou*ástí $e"ení je rovn!% hodnocení kvality dostupnosti zastávek MHD z hlediska bezbariérovosti, v rámci t!chto 
tras p!"í dopravy. 

Nelze opomenout bezpe*nost chodc', $e"ení vy%aduje komplexní p$ístup a spole*n! s kvalitní a bezpe*nou 
infrastrukturou pro chodce k n!mu pat$í i zklid+ování dopravy v rizikov#ch a nebezpe*n#ch lokalitách z hlediska 
provozu automobilové dopravy. V p$evá%né mí$e se jedná o oblasti center m!st, kde dochází ke kumulaci intenzivní 
dopravy automobilové, cyklistické a p!"í, o komunika*ní tahy v obytn#ch oblastech, které sv#mi parametry 
„provokují“ k nedodr%ování pravidel. Z hlediska „zranitelnosti“ ú*astník' silni*ní dopravy je bezpe*nost chodc' 
zásadní.  

Aktuální intenzity p!"í dopravy byly zji"t!ny dopravním pr'zkumem dne 21. 10. 2020. V#sledky dokládá tabulka 55, 
p$i*em% koeficient p$epo*tu na 24 hodin byl odvozen z pr'zkumu a Technick#ch podmínek (TP) 189. Podle TP 189 
vychází hodnota 1,64, vzhledem k tomu, %e u cyklistické dopravy vy"el koeficient o zhruba 5 % vy""í ne% pr'm!rn# 
parametr dle TP, byla v#sledná hodnota p$epo*tu na 24 hodin stanovena na 1,72. 

Stano-
viště 

Ulice/trasa Druh komunikace 
Intenzita pěší dopravy Poznámka 

8 hodin 24 hodin  

1 Štrosova, Kyjevská; podchod chodník 668 1149 680 cyklistů/24 h 
2 Kpt. Bartoše; most přes Labe společná stezka 841 1447  

3 
Jana Palacha; Milheimova-Na Sprave-

dlnosti 
cyklistický přejezd 137 236  

4 
Jana Palacha; Milheimova-Na Sprave-

dlnosti 
přechod pro chodce 1099 1890 402 cyklistů/24 h 

5 
lávka přes Chrudimku; Tyršovo ná-

břeží-Bulharská 
společná stezka 974 1675  

6 Karla IV.; Jiráskova-Jiřího z Poděbrad podchod 934 1606  

7 
Přerovská, pod I/37; Přerovská-K Vá-

pence 
podchod/podjezd 145 249 cyklisté přes trať 

8 Jahnova, Bubeníkova; Prokopův most ochranný pruh 1254 2157 
cyklisté na chod-

níku 
9 Husova společná stezka 268 461 nedodržování DZ 

10 Milheimova; křižovatka Rožkova společná stezka 204 351 nedodržování DZ 
11 silnice I/37-Palackého třída společná stezka 276 475  

12 Sezemická; křižovatka Gebauerova vozovka/chodník 218 375  

13 Dašická; Schwarzovo náměstí 
chodník/ochranný 

pruh 
258 444  

14 
Hradecká; Univerzita Pardubice-Mla-

dých 
podchod/podjezd 867 1491  

15 Hradecká; komunikace Polabiny společná stezka 795 1367  

16 
Jana Palacha, 17. listopadu; Hlavá-

čova 
společná stezka 1382 2377 nedodržování DZ 
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17 silnice II/324, Chrudimská společná stezka 34 58  

18 Průmyslová; křižovatka Dašická společná stezka 32 55  

Suma   10386 17863  

Tabulka 55: p$ehled intenzit p!"í dopravy na sledovan#ch stanovi"tích 

7.2.3 Popis a stav infrastruktury 

P!"í doprava je základním p$irozen#m pohybem *lov!ka. Pro dosa%ení cíl' je obyvateli m!sta Pardubice vyu%ívána 
ve zhruba 31 % v"ech cest, p!"í dopravu vyu%ívají také náv"t!vníci m!sta. Rovn!% ka%dá vykonaná cesta za ur*it#m 
cílem jin#m druhem dopravy obsahuje slo%ku p!"í ch'ze. V m!stském prost$edí je b!%né vytvá$et samostatné plochy 
pro p!"í dopravu v podob! ve$ejn#ch ploch a prostranství, chodník' *i odd!len#ch stezek pro p!"í a cyklisty. Mimo 
n! je pou%íván p$i nízk#ch intenzitách kolizní dopravy spole*n# provoz s cyklisty v podob! spole*n#ch stezek pro 
p!"í a cyklisty nebo i s automobilovou dopravou v podob! obytn#ch zón a ulic s intenzitou do 500 vozidel/24 hodin 
v obou sm!rech.  

CENTRUM M0STA, MPR 

Centrum m!sta Pardubice p$edstavuje rozsáhlé obchodní, spole*enské a administrativn! správní území m!sta, jeho 
sou*ástí je historické jádro m!sta, M!stská památková rezervace (MPR) s $adou v#znamn#ch nemovit#ch kulturních 
památek, zapsan#ch v seznamu Ministerstva kultury &R. V území je v#znamnou funkcí bydlení.  

Následující text byl p$evzat z informa*ního centra m!sta a t#ká se území MPR:  

„Nejhonosn!j"í budovou nám!stí je novorenesan*ní radnice, p$ed kterou se ty*í barokní mariánsk# sloup. Z m!stského opevn!ní 
se dochovala "edesát metr' vysoká Zelená brána. Z církevních staveb jmenujme kostel sv. Bartolom!je, pozdn! gotick# kostel 
Nanebevzetí Panny Marie *i barokní kostel Sedmibolestné Panny Marie se sochami M. B. Brauna.“ 

Území centra m!sta je tvo$eno v západní, historicky modern!j"í *ástí, obchodní ulicí t$ída Míru, která vzájemn! 
propojuje prostory Masarykova nám!stí na západ! a prostory nám!stí Republiky na v#chod! komunikace. 
Z dopravního hlediska je t$ída Míru tvo$ena p!"í zónou ve v#chodním úseku a obytnou ulicí v západní *ásti, je zde 
v omezeném rozsahu provozována trolejbusová MHD. Na západní *ást centra m!sta, reprezentované prostory 
Masarykova nám!stí, navazují d'le%ité p$ístupové koridory ulice Palackého t$ída s vazbou na %elezni*ní stanici 
Pardubice hlavní nádra%í a autobusové nádra%í, ulice 17. listopadu z ji%ních oblastí m!sta a ulice Hradecká 
z rozsáhlého obytného souboru Polabiny. Na v#chodní *ást centra navazují d'le%ité p$ístupové koridory ulice 
Jahnova/Bubeníkova sm!rem na jihov#chodní oblasti m!sta, ulice Karla IV, která ji%ním sm!rem zaji",uje dostupnost 
spole*enského a sportovního území v ulici Jiráskova a lokality Vi"+ovka. Na okraji této *ásti centra m!sta jsou 
situována obchodní centra Grand Pardubice a Atrium Palác Pardubice. 

V#chodní historické jádro m!sta je tvo$eno územím MPR, p$edn! se jedná o Zámek Pardubice a parkové úpravy 
v podzám*í, v*etn! Tyr"ov#ch sad' s p$ístupov#mi trasami v ulicích Zámecká, P$ihrádek a Pod Zámkem. Dále do MPR 
pat$í Pern"t#nské nám!stí, kde sídlí Magistrát m!sta Pardubice, Komenského nám!stí, Wernerovo náb$e%í a ulice 
Kostelní, Pern"t#nská, Klá"terní, Zelenobranská, Bartolom!jská, Pod Sklípky a Svaté Ane%ky &eské. P$ístupové trasy 
do území MPR jsou tvo$eny prost$ednictvím prostor nám!stí Republiky a B!lobranského nám!stí, z ulice Jahnova a 
ulice Labská, ze které je mo%né pokra*ovat p$es zdymadlo Pardubice a $eku Labe do ulice Kun!tická a dále do oblasti 
Cihelna, kde sídlí Univerzita Pardubice. 

Západní *ást centra m!sta a v#chodní území MPR rozd!luje d'le%itá komunika*ní trasa ulic Sukova t$ída, nám!stí 
Republiky, Jahnova, která je sou*ástí ZAKOS a vykazuje intenzitu dopravy kolem 22 tisíc vozidel/24 hodin v obou 
sm!rech. Propojení obou území, resp. ulic t$ída Míru a Zelenobranská je $e"eno p$echodem pro chodce se sv!teln! 
signaliza*ním zabezpe*ení. P$edm!tné území je obsluhování ve$ejnou hromadnou dopravou prost$ednictvím 
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zastávek MHD Masarykovo nám!stí, nám!stí Republiky, T$ída Míru, U Grandu a Sukova, v p$ípad! VLD se jedná o 
zastávky Masarykovo nám!stí a 17. listopadu. 

DAL(Í VE-EJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Mezi v#znamná ve$ejná prostranství na území m!sta Pardubice lze dále za$adit: 

 p!"í prostory, p$ístupové trasy v lokalit! %elezni*ní stanice Pardubice hlavní nádra%í, v*etn! p!"ích koridor' 
navazujících na centrum m!sta, obytná území a zastávky MHD 

 p!"í prostory, p$ístupové trasy v lokalit! Krajské nemocnice Pardubice a dal"ích v#znamn#ch zdravotnick#ch 
a sociálních za$ízení, v*etn! návazností na zastávky MHD 

 p!"í prostory a trasy, v*etn! návaznosti na zastávky MHD v lokalitách h$bitova v ulici Pod B$ízkami, h$bitova 
Pardubi*ky na ulici Kyjevská a h$bitova Svítkov 

 p!"í prostory a trasy k zaji"t!ní dostupnosti budov Univerzity Pardubice, st$edních, základních a mate$sk#ch 
"kol s vazbou na zastávky MHD 

 p!"í trasy v rámci dostupnosti v#znamn#ch rekrea*ních, spole*ensk#ch, kulturních, sportovních, 
administrativních a obchodních aktivit, v*etn! vazeb na zastávky MHD  

 hlavní p!"í trasy v obytn#ch souborech a pr'myslov#ch oblastech, v*etn! návazností na zastávky MHD 
 turistické p!"í trasy v lokalit! Zámku Pardubice s vazbou na Kun!tice a dal"í. 

K neopominuteln#m a d'le%it#ch ve$ejn#m prostranstvím pat$í klidová území podél $ek Labe a Chrudimky, m!stské 
parky, sady a odpo*inkové zóny jako nap$. park Na (pici, Bubeníkovy sady, park Vinice, lesopark Dukla, zámek a obora 
Staré &ívice a dal"í. 

Podkladem pro v#*et ve$ejn#ch prostranství byl dokument Strategie zkvalitn!ní ve$ejn#ch prostranství m!sta 
Pardubic (dále jen Strategie zkvalitn!ní prostranství), kter# byl vyhotoven v roce 2018. Obrázek 40 z uvedené 
dokumentace dokládá p$ehled v#znamn#ch ve$ejn#ch prostranství. 

 

Obrázek 40: hierarchie ve$ejn#ch prostranství /zdroj: Strategie zkvalitn!ní prostranství 
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Dokument také obsahuje posouzení kvality ve$ejn#ch prostranství, a to ze t$í hledisek – urbanistick# charakter, 
prostorová skladba a uspo$ádání uli*ního profilu, a nakonec kvalita vybavenosti uli*ního profilu. Pro ukázku je na 
obrázku 41 dolo%eno první ze t$í hodnotících kritérií – urbanistick# charakter. Dle celkov#ch v#sledk' hodnocení pak 
lze usuzovat, %e m!sto Pardubice disponuje rozsáhl#mi, kvalitními plochami ve$ejn#ch prostranství. 

 

Obrázek 41: kvalita ve$ejn#ch prostranství z hlediska urbanistického charakteru /zdroj: Strategie zkvalitn!ní prostranství 

P0(Í TRASY A NÁVAZNOSTI 

Základními cíli $e"ení p!"í dopravy je dotvá$ení ve$ejn#ch prostranství, zlep"ování podmínek a zvy"ování bezpe*nosti 
p!"í dopravy spole*n! s propojením rozhodujících zdroj' a cíl' v celém $e"eném území do ucelené sít! hlavních 
p!"ích tras s cílem dosa%ení co mo%ná nejvy""í míry bezbariérovosti. Obecn! se problematika p!"í dopravy 
p$ednostn! zam!$uje na zmapování bezpe*nostních rizik chodc' v t!chto prostranstvích a na vybran#ch trasách. 

V sou*asné dob! není k dispozici ucelen# koncep*ní dokument t#kající se p!"í (v*etn! bezbariérové) dopravy, 
podstatou $e"ení p!"í dopravy proto bude sestavení kostry p!"ích tras v rámci návrhové *ásti, s d'razem na jejich 
bezbariérovost, dostupnost zastávek MHD a zaji"t!ní návaznosti na turistické trasy.  

V#chodiskem jsou ve$ejn! dostupné podklady a podklady objednatele t#kající se tras chodník' na území m!sta. 
Obrázek 42 dokládá ve$ejn! dostupn# neúpln# podklad (data OpenStreetMap), kter# obsahuje pouze *ást p!"í 
infrastruktury v podob! chodník', schodi",, spole*n#ch stezek s cyklisty a polních/lesních cest, celkov# rozsah sít! 
pro p!"í dopravu je proto pouze orienta*ní, p$i*em% v úhrnu se jedná o zhruba 720,6 km (m!$eno jednosm!rn!). 
Podklad objednatele obsahuje neaktuální p$ehled místních komunikací (MK) bez dal"í podrobn!j"í specifikace, kdy 
nap$. chodníky jsou za$azeny do 4. t$ídy MK. Dal"í anal#zy p!"ích tras a návazností budou provedeny a% v rámci 
kostry v návrhové *ásti. 
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Obrázek 42: trasy p!"í infrastruktury (chodníky, schodi"t!, spole*né stezky, polních/lesních cest) /zdroj: OpenStreetMap 

Celkovou nabídku p!"í dopravy dotvá$ejí turistické trasy na území m!sta Pardubice a okolí s vazbami 

• na obec Kunovice 
• na obec Ráby a Kun!tickou horu.  

PROSTUPNOST ÚZEMÍ 

Nepostradatelnou sou*ástí obsluhy území p!"í dopravou je kvalita a bezpe*nost prostupnosti územím, p$ednostn! 
se jedná o p$ekonávání komunikací s intenzivní silni*ní dopravou, v na"em p$ípad! komunikací ZÁKOS. Problematika 
úzce souvisí z bezpe*ností p!"í dopravy. Na území m!sta Pardubice bylo na základ! orienta*ního pr'zkumu 
identifikováno na komunikacích ZÁKOS celkem 282 p$echod' pro chodce a míst pro p$echázení, z nich 26 (9,2 %) lze 
pova%ovat z hlediska délky, intenzity a rozhledov#ch pom!r' za nebezpe*né. Na komunikacích funk*ní t$ídy B, 
sb!rné, se jedná zejména o nevyhovující p$echody pro chodce v ulicích Suková t$ída, Palackého t$ída a Hradecká. Za 
problematické lze pova%ovat také p$echody pro chodce na ulicích 17. listopadu, Jana Palacha, Zborovské nám!stí a 
Chrudimská (tah silnice II/324) z hlediska rozhledov#ch pom!r'. 

Identifikované p$echody pro chodce a místa pro p$echázení p$es komunikace ZÁKOS jsou dopln!ny celkem 7 
podchody pod komunikacemi a %elezni*ními trat!mi: 

 Hlavá*ova, propojení ulic Sladkovského, Rokycanova 
 Kpt. Jaro"e, propojení ulic (trosova, Kyjevská 
 Karla IV., propojení ulic Ji$ího z Pod!brad, Jiráskova 
 Hradecká, propojení komplexu Univerzity Pardubice a ulice Mlad#ch 
 Da"ická, podchod pod %elezni*ní tratí 
 K Pardubi*kám, podchod pod %elezni*ní tratí 
 Du"kova, podchod pod pr'tahem silnice I/37 k vlakové stanici Pardubice-Rosice nad Labem. 
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Prostupnost území p$es $eku Labe zaji",ují 2 mostní objekty v ulici Hradecká-most P. Wonky, v ulici Kpt. Barto"e-
most Kpt. Barto"e a objekt zdymadla Pardubice, které zaji",uje pro chodce a cyklisty propojení ulic Kun!tická, Labská. 
V roce 2020 byla vybudována p$es $eku Labe lávka pro p!"í a cyklisty propojující m!stské *ásti Svítkov a Rosice, 
podél ulice Srnojedská. 

7.2.4 Nehodovost p%-í dopravy 

P!"í doprava se s po*tem 244 dopravních nehod za období 2015-2020 podílí zhruba 18 % na celkovém po*tu 
dopravních nehod s následkem na %ivot! nebo zdraví. Jedná se o zna*n# podíl, kter# je navíc umocn!n skute*ností, 
%e 98 nehod (zhruba 40 %) se stalo na vyzna*en#ch p$echodech pro chodce. 

V#voj nehodovosti p!"í dopravy na území m!sta Pardubice za období 2015-2019, resp. 2020 dokládají tabulky 56 a% 
58 a graf 32. Za období 2015-2019 je patrn# mírn# pokles v po*tu dopravních nehod s ú*astí cyklist', stejn! tak i u 
po*tu nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Rok 2019 p$edstavuje, v'*i pr'm!ru za sledované období, pokles 
kolem 29 %. Podobn! je tomu také u záva%nosti následk' dopravních nehod, zde vyjád$ena hodnotou „Záva%nosti 
následk' podle Reinholda“, kdy v roce 2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, do"lo ke sní%ení o zhruba 11 %. 
V"echny ukazatele vycházejí p$ízniv!, nicmén! pokud pr'm!rnou záva%nost, která vychází 6,9, srovnáme s m!stem 
Hradec Králové (pr'm!rná záva%nost 4,5) je situace v p!"í doprav! hor"í o p$ibli%n! 53 %. 

Město Pardubice Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Celkem nehod 43 55 46 40 30 35 
Nehody s následky na životě 
nebo zdraví 

42 54 45 39 30 34 

Usmrcené osoby 2 0 0 0 1 1 
Těžce zraněné osoby 5 9 4 2 4 4 
Lehce zraněné osoby 37 51 45 43 29 31 
Závažnost podle Reinholda* 8,9 9,8 5,6 3,9 6,1   

Tabulka 56: v#voj nehodovosti p!"í dopravy na území m!sta Pardubice 

 

Graf 31: nehodovost a následky dopravních nehod p!"í dopravy na území m!sta Pardubice 
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DN podle hlavní příčiny s následky na životě nebo 
zdraví 

Počet nehod Usmrcené 
osoby Těžké zranění Lehké zranění 

a) chodci na vyznačeném přechodu 98 1 12 96 
b) nezaviněná řidičem 68 2 7 64 
c) řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 57 0 6 55 
d) nesprávné otáčení nebo couvání 9 0 1 10 
e) nepřizpůsobení rychlosti vlasnostem vozidla, stavu 
vozovky 

4 0 1 3 

f) vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 3 0 1 3 
g) jiný druh nesprávného způsobu jízdy 1 1 0 0 
h) nezvládnutí řízení vozidla 1 0 0 2 
i) nepřiměřená rychlost 1 0 0 1 
j) jízda na "červenou" 1 0 0 1 
k) závada provozní brzdy 1 0 0 1 
Celkové počty 244 4 28 236 

Tabulka 57: specifikace dopravních nehod p!"í dopravy podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 

DN podle zavinění s následky na životě nebo 
zdraví 

Počet ne-
hod 

Usmrcené 
osoby 

Těžké zra-
nění 

Lehké zra-
nění 

Podíl zavi-
nění 

Řidičem motorového vozidla 155 2 21 147 63,5% 
Chodcem 68 2 7 64 27,9% 
Řidičem nemotorového vozidla, jízdní kolo 20 0 0 24 8,2% 
Technickou závadou vozidla 1 0 0 1 0,4% 
Celkové počty 244 4 28 236   

Tabulka 58: specifikace dopravních nehod p!"í dopravy podle zavin!ní pro období 2015-2020 

LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD 

Lokalizace byla p$evzata z podklad' Policie &R, resp. CDV, bylo analyzováno období 1. 1. 2015 a% 31. 12. 2020. Na 
území m!sta Pardubice bylo zaznamenáno celkem 415 dopravních nehod s ú*astí cyklist', p$i*em% z tohoto po*tu 
bylo 379 dopravních nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Celkem bylo usmrcena 1 osoba, 34 osob bylo t!%ce 
zran!no a 367 osob bylo zran!no lehce. Lokalizace dopravních nehod s následky na %ivot! a t!%kého zran!ní jsou 
dolo%ena na obrázcích 43, 44 a 45.  
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Obrázek 43: lokalizace dopravní nehody s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Za sledované období do"lo k celkem 4 dopravním nehodám, p$i nich% byly 4 osoby usmrceny a 1 osoba lehce zran!na. 
Ve 2 p$ípadech byl viníkem $idi* motorového vozidla (silnice I/37 a II/324) a rovn!% ve 2 p$ípadech byl viníkem nehody 
chodec (silnice I/36 a I/37).  

Z hlediska lokalizace se jednalo o 2 dopravní nehody na silnici I/37 v lokalit! sídli"t! Dukla a Nové Jesen*any, 1 nehoda 
se stala na silnici II/324 v prostoru Masarykova nám!stí, na p$echodu pro chodce a zb#vající nehoda pak na silnici 
I/36, v ulici H'rka, kde byl viníkem chodec pod vlivem alkoholu. 
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Obrázek 44: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Za sledované období do"lo k celkem 28 dopravním nehodám, p$i nich% bylo 28 osob t!%ce zran!no a 1 osoba zran!na 
lehce. Ve 21 p$ípadech (75 %) byl viníkem nehody $idi* motorového vozidla, ve zb#vajících 7 p$ípadech pak 
chodec. Alarmující je skute*nost, %e 12 dopravních nehod (zhruba 43 %) se stalo na vyzna*en#ch p$echodech pro 
chodce. 

Z dolo%eného obrázku lokalizace dopravních nehod lze vysledovat úseky komunikací, p$ípadn! lokality s v!t"ím 
v#skytem dopravních nehod, jedná se zejména o následující místa: 

• prostor k$i%ovatky B!lehradská-Okrajová-Kpt. Barto"e a okolí 
• silnice I/37 a soub!%ná MK poblí% vlakové stanice Pardubice, Rosice nad Labem 
• silnice II/355, ulice Da"ická, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Na Drá%ce 
• ulice S. K. Neumanna, lokalita OC Vi"+ovka. 
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Obrázek 45: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Za sledované období do"lo k celkem 214 dopravním nehodám, p$i nich% bylo 236 osob lehce zran!no. U 133 nehod 
(zhruba 62 %) byl viníkem nehody $idi* motorového vozidla, 60 nehod zavinil chodec (zhruba 28 %), následuje jako 
viník cyklista s 20 nehod (podíl kolem 9 %). Rovn!% v p$ípad! nehod s lehce zran!n#mi osobami je alarmující po*et 
událostí na vyzna*en#ch p$echodech pro chodce, jedná se o 85 nehod (zhruba 40 %). Znepokojující je také 
skute*nost, %e u 14 dopravních nehod (zhruba 7 %) byl u viníka nehody zji"t!n alkohol. 

Kumulace dopravních nehod je patrná na trasách s vy""í intenzitou silni*ní dopravy a chodc', v lokalitách p$echod' 
p$es v#znamné komunikace. Jedná se p$edev"ím o ulice a lokality: 

• Palackého t$ída, p$echod Macanova 
• 17. listopadu, p$echody Malá, Smilova 
• Masarykovo nám!stí 
• Sukova t$ída, p$echod Pernerova 
• Jahnova, Bubeníkova, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Husova 
• Hradecká, p$echod v lokalit! Stava$ov 
• B!lehradská, p$echody u ulice Kosmonaut' 
• S. K. Neumanna, lokalita OC Vi"+ovka. 

7.2.5 P)ístup k anal'ze a )e-ení p%-í bezbariérové dopravy 

Proto%e m!sto Pardubice nemá k dispozici ucelen# koncep*ní dokument t#kající se bezbariérové p!"í dopravy, bude 
podstatou $e"ení p!"í dopravy hodnocení bezbariérovosti, v*etn! dostupnosti zastávek MHD a zaji"t!ní návaznosti 
na turistické trasy, které budou propojovat rozhodující zdroje a cíle cest v $e"eném území. Mezi rozhodující rizika lze 
za$adit nap$. absence infrastruktury, spole*n# provoz s cyklistickou dopravou, p$echázení komunikací s vysokou 
intenzitou dopravy, rozhledové pom!ry v k$i%ovatkách a na p$echodech pro chodce a dal"í závady. Vzhledem k tomu, 
%e je nezbytná také harmonizace s $e"ením automobilové i cyklistické dopravy, p$edpokládáme, %e rozhodující díl 
prací bude sou*ástí návrhové *ásti dokumentu. Jedná se o p$ehledn!j"í a srozumiteln!j"í p$ístup, kter# umo%ní lépe 
koordinovat navrhovaná opat$ení. Analytická *ást se proto p$ednostn! soust$edila na sb!r podklad' a informací 
o p!"í doprav! a nehodovosti chodc'. 
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V rámci návrhové *ásti pak budou ve$ejná prostranství a p!"í plochy na základní síti p!"ích tras hodnoceny a 
následn! $e"eny ve dvou základních rovinách.  

První rovinou je návrh tras, které v maximální mo%né mí$e zabezpe*í nezbytné podmínky pro pohyb v"em osobám, 
zejména pak skupinám osob, které jsou p$i pohybu znev#hodn!né:  

 osoby pokro*ilého v!ku, t!hotné %eny (A1) 
 osoby doprovázející dít! v ko*árku nebo dít! do 3 let (A2) 
 osoby s pohybov#m, zrakov#m, sluchov#m *i mentálním posti%ením (A3). 

Druhou rovinou $e"ení je odstran!ní nebezpe*n#ch a rizikov#ch míst p!"í dopravy v kontaktu s komunikacemi 
základního komunika*ního systému, jako nap$. délka p$echodu pro chodce, rozhledové podmínky, podmínky 
bezbariérového pohybu a dal"í. 

Nejvíce rizikovou oblastí je p$echázení komunikací, zejména t!ch, které jsou sou*ástí ZÁKOS. Dle dolo%eného obrázku 
z &SN se p$edpokládá, p$i intenzitách 100 chodc' a 1100 vozidel ve "pi*kové hodin! (cca 12,2 tisíc vozidel/24 hodin) 
v obou sm!rech, $e"ení v podob! p$echodu pro chodce $ízeného SSZ. Za p$edpokladu 100 chodc' a 800 vozidel ve 
"pi*kové hodin! (cca 8,9 tisíc vozidel/24 hodin) v obou sm!rech, je p$echod pro chodce $e"en za pomocí st$edního 
ochranného ostr'vku.  

Pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy je uskute*nil pouze na jednom p$echodu pro chodce v ulici Jana Palacha, 
v k$i%ovatce Jana Palacha-Milheimova-Na Spravedlnosti, jedná se o pr'se*nou ne$ízenou k$i%ovatku. Na základ! 
dopravního pr'zkumu byla zde odvozena intenzita 2292 p$echázejících/24 hodin, za p$edpokladu 10 % podílu 
"pi*kové hodiny vychází 229 p$echázejících ve "pi*kové hodin!. Pokud se vyhodnotí dopravní situace podle ní%e 
dolo%eného grafu, kdy intenzita dopravy na ulici Jana Palacha vykazuje objem kolem 22 tisíc vozidel/24 hodin, resp. 
1980 vozidel ve "pi*kové hodin! v obou sm!rech (podíl 9 %), vychází opat$ení do kategorie D – p$echod pro chodce 
$ízen# sv!telnou signalizací.  

Kombinace intenzity chodc' a vozidel v kategoriích C/D – p$echod pro chodce se st$edním d!lícím ostr'vkem nebo 
$ízen# sv!telnou signalizací, se m'%e vztahovat na následující komunikace ZÁKOS: 

• Hradecká 
• Palackého t$ída 
• Sukova t$ída 
• Pod!bradská 
• S. K. Neumanna 
• 17. listopadu, Jana Palacha, 
• Teplého. 
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Obrázek 46: v#$ez uplatn!ní jednotliv#ch typ' opat$ení pro p$echázení chodc' /zdroj: &SN 736110 

 

Obrázek 47: v#$ez dopl+kové tabulky s doporu*en#m typem opat$ení pro p$echázení chodc' /zdroj: &SN 736110 

7.2.6 Problémové oblasti, anal'za SWOT 

V zásad! a zjednodu"en! se dají rizika p!"í dopravy shrnout do t$í okruh': 
- bezpe*nost provozu p!"í dopravy 
- spole*n# provoz p!"í a cyklistické dopravy 
- dopravn! urbanistické hledisko. 

Bezpe&nost p%-í dopravy 

Rozhodující problémovou oblastí, která úzce souvisí s kvalitou uspo$ádání infrastruktury, je nehodovost. P!"í 
doprava se s po*tem 244 dopravních nehod za období 2015-2020 podílí zhruba 18 % na celkovém po*tu dopravních 
nehod s následkem na %ivot! nebo zdraví. Jedná se o zna*n# podíl, kter# je navíc umocn!n skute*ností, %e 98 nehod 
(zhruba 40 %) se stalo na vyzna*en#ch p$echodech pro chodce. Podrobn!ji v#"e. 

Kumulace dopravních nehod je z$ejmá na trasách s vy""í intenzitou silni*ní dopravy a chodc', v lokalitách p$echod' 
p$es v#znamné komunikace. Jedná se p$edev"ím o ulice, úseky ulic a lokality: 

• prostor k$i%ovatky B!lehradská-Okrajová-Kpt. Barto"e a okolí 
• silnice I/37 a soub!%ná MK poblí% vlakové stanice Pardubice, Rosice nad Labem 
• silnice II/355, ulice Da"ická, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Na Drá%ce 
• ulice S. K. Neumanna, lokalita OC Vi"+ovka. 
• Palackého t$ída, p$echod Macanova 
• 17. listopadu, p$echody Malá, Smilova 
• Masarykovo nám!stí 
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• Sukova t$ída, p$echod Pernerova 
• Jahnova, Bubeníkova, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Husova 
• Hradecká, p$echod v lokalit! Stava$ov 
• B!lehradská, p$echody u ulice Kosmonaut' 
• S. K. Neumanna, lokalita OC Vi"+ovka a dal"í dle dolo%ené lokalizace. 

Spole&n' provoz p%-í a cyklistické dopravy 

Dal"í d'le%itou problémovou oblastí je spole*n# provoz p!"í a cyklistické dopravy na spole*n#ch stezkách nebo na 
stezkách pro chodce s povolen#m vjezdem cyklist'. Rizika infrastruktury mohou spo*ívat v nedostate*né "í$ce 
vzhledem k intenzit! dopravy. Tato problematika je podrobn! dolo%ena v kapitole 7.1 Cyklistická doprava. 

Dopravn% urbanistické hledisko 

Dopravn! urbanistická problematika byla vzta%ena na území centra m!sta, d'vodem je kvalita ve$ejn#ch 
prostranství (viz. kapitola 7.2.3 Popis a stav infrastruktury). Kvalita prostranství se pak dále promítá do jejich 
atraktivity. Obrázek 48 z dokumentace Strategie zkvalitn!ní prostranství dokládá míru atraktivity ve$ejn#ch 
prostranství v centru m!sta. Atraktivita je pak spjata s mobilitou, dostupností a obsluhou území. 

 

Obrázek 48: míra atraktivity ve$ejn#ch prostranství centra m!sta /zdroj: Strategie zkvalitn!ní prostranství 

Práv! u takto atraktivních území b#vá b!%n! podíl p!"í, cyklistické a ve$ejné hromadné dopravy vy""í ne% stav 
zji"t!n# pr'zkumem dopravního chování, v podmínkách m!sta Pardubice se jedná o podíl 67/33 % ve prosp!ch p!"í, 
cyklistické a ve$ejné hromadné dopravy. Vyvstává pak otázka, zda rozsah a kvalita dopravní infrastruktury je 
vyvá%ena v'*i uvedené d!lb! p$epravní práce. 

Infrastruktura pro IAD, resp. ulice Sukova t$ída, nám!stí Republiky a Jahnova tvo$í p$ed!l mezi zastav!n#m územím 
centra m!sta a lokalitami nejvíce kvalitních a atraktivních ve$ejn#ch prostranství jako jsou historická *ást m!sta 
nebo Tyr"ovy sady se zámkem Pardubice. P$ed!l tvo$í *ty$proudá komunikaci s intenzitou dopravy kolem 22 tisíc 
vozidel/24 hodin, která je synergií pr'jezdné dopravy a dopravy vyvolané parkováním vozidel v p$edm!tném území. 



 

 

119 

Analytická *ástParduPlán 

Nabídka kolem 600 parkovacích stání s orientací na krátkodobé parkování m'%e generovat kolem 4-6 tisíc vozidel/24 
hodin. 

P!"í a cyklistická doprava vyu%ívá p$edev"ím prostory dopravn! zklidn!né ulice t$ída Míru s pokra*ováním na nám!stí 
Republiky a Pern"t#nské nám!stí, kdy k$í%ení s komunikací je $e"eno p$echodem pro chodce vybaveného SSZ. Dal"í 
3 p$echody pro chodce p$es ulici Sukova t$ída jsou rizikové a nevyhovující z hlediska intenzity dopravy, délky 
p$echodu a bezpe*nosti. M!stská hromadná doprava obsluhuje zájmové území p$edev"ím prost$ednictvím zastávek 
nám!stí Republiky a Masarykovo nám!stí, v omezeném rozsahu pak zastávkou Sukova a zastávkami t$ída Míru a 
Grand. Pro dostupnost území je nutné vyu%ít zmín!né p$echody pro chodce. 

V#"e uvedené nelze pova%ovat za anal#zu stavu, zám!rem byla úvaha nad vyvá%eností infrastruktury jednotliv#ch 
dopravních systém' p$i zaji"t!ní dopravní obsluhy a dostupnosti nejvíce kvalitních a atraktivních ve$ejn#ch 
prostranství na území m!sta a centra m!sta.  

ANAL1ZA SWOT 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1: Rozsáhlé, kvalitní plochy ve$ejn#ch prostranství, 
cenné území MPR Pardubice.  

W1: Chyb!jící koncepce bezbariérové dopravy, zna*n# 
rozsah tras s nevyhovujícím spole*n#m provozem s 
cyklisty bez nezbytného odd!lení provozu. 

S2: P$echody a místa pro p$echázení se sní%enou 
obrubou nebo úpravou dle vyhlá"ky 398/2009 Sb. 
p$es komunikace ZÁKOS. 

W2: Záva%ná situace u dopravních nehod s ú*astí 
chodc'. Nebezpe*né p$echody na komunikacích 
ZÁKOS z hlediska intenzity, délky a rozhledov#ch 
pom!r'. 

S3: &ást zastávek MHD vybavena bezbariérov#mi 
opat$eními a p$ístupy.  

W3: Vysoká intenzita dopravy dotyku s centrem 
m!sta a historick#m jádrem m!sta, nedostate*n! 
zklidn!né území. 

S4: Kvalitní prostor p$ednádra%í %elezni*ní stanice 
Pardubice hlavní nádra%í, v*etn! navazujících tras. 

W4: Rizikové trasy se spole*n#m provozem p!"í a 
cyklistické dopravy z hlediska "í$ky infrastruktury a 
intenzity dopravy. 

S5: Atraktivní lokality park', sad' a klidov#ch území. 
W5: Zna*n# po*et zastávek (p$es 80 %) bez 
bezbariérov#ch opat$ení. 

S6: Lokality dopravního zklidn!ní v obytn#ch 
oblastech m!sta. 

 

P)íle$itosti (O) Hrozby (T) 
O1: Vytvo$ení koncepce bezbariérové dopravy, 
koordinace s dostupností objekt', budov a zastávek 
MHD s cílem dosa%ení max. úrovn! bezbariérovosti. 

T1: R'st po*tu dopravních nehod s ú*asti chodce jako 
d'sledek r'stu intenzity silni*ní dopravy nebo 
nedostate*n#m zklid+ováním dopravy. 

O2: Zlep"ení podmínek na p$echodech pro chodce, 
sní%ení po*tu dopravních nehod s ú*astí chodce a 
jejich následk'. 

T2: Ne$e"ení nebezpe*n#ch a rizikov#ch míst 
z hlediska spole*ného provozu chodc' a cyklist', 
které mohou vést ke zv#"ení nehodovosti chodc'. 

O3: Dopl+ování zastávek MHD bezbariérov#mi 
opat$eními, $e"ení bezbariérov#ch p$ístupov#ch tras. 

T3: Nedostate*ná harmonizace p!"ích a cyklistick#ch 
tras, v*etn! homogenizace bezbariérov#ch p!"ích 
tras a dostupnost zastávek MHD.  

O4: Zklid+ování automobilové dopravy v obytn#ch 
oblastech a dopravn! rizikov#ch a nebezpe*n#ch 
lokalitách. 

T4: Budování cyklistické infrastruktury na úkor p!"í 
dopravy. 
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T5: Trend pod$izování p!"í dopravy doprav! 
automobilové. 
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8. INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 

8.1 V*CHODISKA, VSTUPNÍ INFORMACE 

8.1.1 V'chodiska 

Rozhodujícími podklady pro oblast individuální automobilové dopravy byly následující dokumenty: 

• Sm!rov# dopravní pr'zkum 
• Profilov# dopravní pr'zkum 
• Pr'zkum dopravního chování, rok 2017/2018 
• Rozbory nehodovosti, 

které jsou podrobn!ji popsány v samostatné *ásti Dopravní pr'zkumy a kapitole 13.2 Bezpe*nost dopravy, 
nehodovost. 

EPIDEMICKÁ OPAT-ENÍ, VLIV NA DOPRAVNÍ PR/ZKUMY 

Sm%rov' dopravní pr(zkum byl proveden ve st$edu 21. 10. 2020, v dob! epidemick#ch opat$ení, v situaci, kdy o den 
pozd!ji 22. 10. 2020 byly uzav$eny maloobchodní prodejny s v#jimkou prodejen základního zbo%í. Nezbytnost tohoto 
pr'zkumu vyplynula ze skute*nosti, %e tento druh dopravního pr'zkumu byl realizován naposledy v rámci díla 
„Dopravní pr'zkumy pro pot$eby aktualizace dopravního modelu m!sta Pardubice“ ze zá$í roku 2012 a v#sledky 
(dolo%eny ní%e) bylo nutné ov!$it. V#sledky jsou obsa%eny v samostatné *ásti Dopravní pr'zkumy. 

Porovnáním v#sledn#ch intenzit dopravy s hodnotami RPDI pro pracovní den CSD 2016 na hranicích m!sta Pardubice 
byl zji"t!n pokles dopravního zatí%ení na úrovni p$ibli%n! 97,6 % oproti roku 2016, p$i*em% sní%ení se projevilo 
p$edev"ím u kategorie osobních vozidel. Dá se p$edpokládat, %e se jedná o reakci na epidemická opat$ení, která byla 
zavedena na za*átku 3. t#dne $íjna 2020. Na základ% dal-ích anal'z byly intenzity dopravy zv'-eny o 11,8 %, 
co% odpovídá synergii uvedeného poklesu a r'stu automobilizace mezi roky 2017-2020 (stav k 1. 1. p$íslu"ného roku), 
kter# *inil zhruba 9,1 % v rámci ORP Pardubice. 

Profilov' pr(zkum byl na základ! jednání modifikován jako pr'zkum vybran#ch k$i%ovatek, resp. vjezdov#ch ramen. 
Zji"t!ná data m!la b#t vyu%ita zejména pro stanovení v#konnosti ZÁKOS, denních variací dopravy a také jako podklad 
pro kalibraci poptávky dopravního modelu. Vzhledem k epidemické situaci byl pr'zkum dohodnut#ch k$i%ovatek 
v terénu zru"en, a nahrazen anal#zou záznam' z m!stského kamerového systému (MKS). Termín sledování byl 
dohodnut na stejn# termín jako sm!rov# dopravní pr'zkum, tedy ve st$edu 21. 10. 2020. Ke korekcím dat bylo po%ito 
shodné nav#"ení jako u sm!rového dopravního pr'zkumu 11,8 %. 

Pr(zkum dopravního chování z roku 2017/2018 odvodil d!lbu p$epravní práce. Podrobn!j"í anal#zy pr'zkumu se 
zam!$ením na d!lbu p$epravní práce mezi IAD a VHD pro území m!sta a navazující okolí ukazují na pom!rn! zna*né 
riziko v podob! vysokého podílu IAD, p$edev"ím pro okolí m!sta. Dokládají to grafy 33 a 34, ze kter#ch je patrná 
d!lba p$epravní práce 60/40 % pro území m!sta Pardubice a 81/19 % pro okolí m!sta ve prosp!ch IAD. Dopravní 
model stanovuje celkovou d!lbu p$epravní práce 81/19 % ve prosp!ch IAD. 
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Graf 32: d!lba p$epravní práce mezi IAD a VHD, m!sto Pardubice vlevo a okolí m!sta vpravo 

Souhrnné anal#zy a dal"í ní%e uvedené informace signalizují nutnost opat$ení, které se vztahují na následující 
rozhodující okruhy $e"ení: 

- podíl IAD na d!lb! p$epravní práce, m!sto – 60/40 %, okolí 81/19 % ve prosp!ch IAD, v p$ípad! okolí je podíl 
alarmující 

- $e"ení komunikací ZÁKOS v kontextu 21,6 % tranzitní dopravy v zastav!ném území a podílem nákladní 
dopravy 9,9 % 

- nehodovost s následky na %ivot! a zran!ní s podílem zavin!ní na úrovni p$ibli%n! 75 %. 

OMEZENÍ PROVOZU V DOB0 DOPRAVNÍCH PR/ZKUM/ 

V období pr'zkumu probíhaly na komunikacích následující stavby, které mohli mít vliv na dopravní situaci v dob! 
dopravních pr'zkum': 

• dostavba MÚK I/37-Palackého t$ída; b!hem stavby byl zru"en pohyb z Palackého t$ídy sm!rem na Chrudim, 
sou*asn! byl pr'tah I/37 v severoji%ním sm!ru $e"en jako jednopruhov# 

• dostavba MÚK I/36-I/37; dostavba JZ rampy pro sm!r od severu do ulice Pod!bradská 
• uzáv!ra úseku ulice Ohrazenická ve Starém Hradi"ti; v omezeném rozsahu bylo mo%né projí%d!t. 

Na sm!rov# dopravní pr'zkum, jeho% stanovi"t! byly situovány na hranicích m!sta Pardubice, nem!ly uvedené 
stavby prakticky %ádn# vliv.  

Na profilov# pr'zkum, resp. pr'zkum k$i%ovatek m!ly mírn# dopad provozní opat$ení dostavby MÚK I/37-Palackého 
t$ída. Sní%ením v#konnosti pr'tahu silnice I/37 v severoji%ním sm!ru docházelo k nár'stu dopravního zatí%ení v trase 
ulice Generála Svobody, Srnojedská a dále sm!rem k silnic I/2. Zru"ením pohybu Palackého t$ída sm!r Chrudim do"le 
k p$esm!rování dopravy do ulic 17. listopadu, Jana Palacha a Teplého. 

Minimalizace, resp. eliminace vliv' z d'vodu probíhajících staveb na komunikacích byla $e"ena dopravním modelem 
tak, %e kalibra*ní hodnoty byly nastaveny jak na data zji"t!ná dopravním pr'zkumem, v*etn! jejich korekcí, tak i na 
údaje z celostátního s*ítání dopravy -SD 2016. 

8.1.2 Vstupní informace 

P$íslu"ná *ást kapitoly dokládá vybrané informace t#kající se stavu a dopravní situace individuální automobilové 
dopravy na území m!sta Pardubice v tabulce 59.  

Ukazatel Hodnoty 

60%

40%

Dělba přepravní práce - město 
Pardubice

IAD

VHD

81%

19%

Dělba přepravní práce - okolí města

IAD

VHD
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Cesty obyvatel města v IAD za 24 hod. dle PDCH 68,7 tisíc 
Průměrné obsazení vozidel dle PDCH město/okolí 1,24 / 1,33 osob 

Počet vozidel za 24 hodin dle modelu dopravy 221,9 tisíc 
Podíl tranzitní dopravy na vjezdech do města 25,6 % 

Délka komunikací ZÁKOS (měřeno jednosměrně) 134,7 km 
Počet přechodů přes ZÁKOS 282 

Nehody s následky na životě a zdraví 2015-2020 1331 nehod 
Počet zavinění nehod řidiči IAD 2015-2020 997 nehod 

Tabulka 59: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat individuální automobilové dopravy 

8.2 ZÁKLADNÍ KOMUNIKA#NÍ SYSTÉM, ZAT.ÍD"NÍ SILNIC 

Dopravn! urbanisticky ne p$íli" komplikované území je charakteristické radiální komunika*ní sítí a pr'tahovou 
komunikací silnice I/37 v severoji%ním sm!ru na západní stran! m!sta. Z hlediska obytn#ch území se jedná p$evá%n! 
o kompaktní zástavbu podél radiálních komunikací, rozhodující pr'myslové lokality jsou soust$ed!ny do okrajov#ch 
oblastí v severozápadní, jihov#chodní a severní segmentech m!sta.  

D'le%it#m prvkem v obslu%nosti území je p$írodní bariéra toku $eky Labe, v sou*asnosti k jejímu p$ekonání slou%í 3 
silni*ní mosty v trasách silnice I/37, ulice Kpt. Barto"e, ulice Hradecká. V omezeném provozním re%imu pro osobní 
vozidla pak funguje silni*ní propojení mezi m!stsk#mi *ástmi Svítkov a Rosice. 

Podle &SN 736110 Projektování místních komunikací tvo$í základní komunika*ní systém (ZAKOS) obce vybrané 
komunikace, které plní p$evá%n! dopravní funkci. Podle velikosti obce (m!sta) to jsou komunikace funk*ních skupin 
A-rychlostní, B-sb!rné, p$ípadn! vybrané C-obslu%né.  

Rozd!lení komunikací do funk*ních skupin je v#znamné p$edev"ím z hlediska jejich základních charakteristik, 
parametr' a kvalitativních ukazatel'. P$edev"ím u komunikací funk*ní skupiny A-rychlostní je d'le%itá funkce 
dopravní, u komunikací funk*ní skupiny B-sb!rné je vedle dopravní funkce podporována i funkce obslu%ná, p$i*em% 
je obecn! kladen d'raz na kvalitu, jako je plynulost a bezpe*nost provozu. Z tohoto úhlu pohledu byly posuzovány a 
hodnoceny v#"e zmín!né pr'jezdní úseky silnic I. t$ídy. Nap$. podle &SN 736101 a 736102 by tyto pr'jezdní úseky 
m!ly z hlediska úrovn! kvality dopravy (ÚKD) spl+ovat v#hledov! stupe+ D, pro v#jezdové nebo návratové období 
dopravních "pi*ek a% stupe+ E. 

V $e"eném území m!sta Pardubice je základní komunika*ní systém tvo$en komunikacemi funk*ní skupiny A, B 
a vybran#mi komunikacemi funk*ní skupiny C, zejména t!ch, kde je provozována MHD. Obrázek 49 dokládá návrh 
základního komunika*ního systému pro toto území. 

Tabulka 60 dokládá základní charakteristiky jednotliv#ch skupin komunikací z hlediska dopravního v#znamu dle, 
tabulka 61 pak jejich základní dopravní parametry, zdrojem je &SN 736110. 
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Tabulka 60: charakteristiky funk*ních skupin MK /zdroj: &SN 736110 

 

Tabulka 61: charakteristiky MK /zdroj &SN 736110 
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Obrázek 49: návrh základního komunika*ního systému m!sta Pardubice (podrobn!ji v p$íloze E.4) 

Rychlostní komunikace funk&ní t)ídy A 

 silnice I/37 (E442), úsek hranice m!sta na severu, sm!r Hradec Králové-k$i%ovatka se silnicí I/2. 

Sb%rné komunikace funk&ní t)ídy B 

 silnice I/2, úsek MÚK I/37- hranice m!sta sm!r P$elou*, ulice Pra%ská, P$elou*ská 
 silnice I/36, úsek MÚK se silnicí I/37-hranice m!sta sm!r Lázn! Bohdane* 
 silnice I/36, úsek MÚK I/37-hranice m!sta sm!r Sezemice, ulice Palackého t$ída, Hlavá*ova, Kpt. Jaro"e, Na 

Drá%ce, H'rka 
 silnice I/37, úsek k$i%ovatka se silnicí I/2-hranice m!sta na jihu, sm!r Chrudim 
 silnice II/322, II/355, ulice Da"ická, Pr'myslová, Hostovická, Staro*ernská 
 silnice II/322, II/324, ulice Teplého, Hradecká, 17. listopadu, Jana Palacha, Chrudimská 
 silnice III. t$ídy 2982, 2983, 2985, 32221, 32224, 32226, 32228, 34026, 34028, 34030, 34039 
 místní komunikace (MK), ulice B!lehradská, Kpt. Barto"e, Palackého t$ída, Sukova t$ída, nám!stí Republiky, 

Jahnova, Bubeníkova, (trossova, Kyjevská, Da"ická, Husova, Karla IV., Anenská, S. K. Neumanna, Pod 
B$ízkami, Pichlova, Holandská s pokra*ováním na Drozdice, Nemo"ice a Mn!tice. 

Obslu$né komunikace funk&ní t)ídy C 

V rozhodující mí$e se jedná o vybrané místní komunikace, na kter#ch je provozována MHD, nebo zaji",ují d'le%ité 
návaznosti na sb!rn# komunika*ní skelet.  

 II/355, ulice Da"ická, III/0362, ulice Ohrazenická, Hradi",ská, Trnovská 
 MK Semtínská, Bohdane*ská, Ji$ího Pot'*ka, Okrajová, Fáblovka, Kun!tická, Studentská, Kosmonaut', 

náb$e%í Závodu míru, K Polabinám, Saka$ova, V!ry Junkové, Blahoutova, Jana Zajíce, Josefa Janá*ka, 
Dubinská, Barto+ova, D!lnická, Pr'myslová, Lexova, Kpt. Nálepky, Demokratické mláde%e, Gorkého, Svobody, 
Generála Svobody, Rybitevská s pokra*ováním do Svítkova, Srnojedská, P$erovská, (kolní, Kostnická, 
)i%kova, U Panasonicu, Na Návsi, Ke Ml#nu, Pra%ská, komunikace k terminálu Leti"t! Pardubice. 



 

 

126 

Analytická *ástParduPlán 

Celková délka komunikací ZAKOS na území m!sta Pardubice, v*etn! díl*ích navazujících úsek', *iní zhruba 134,7 km 
(m!$eno jednosm!rn!). Komunikace rychlostní, funk*ní t$ída A, vykazují délku 9,6 km, komunikace sm!rné, funk*ní 
t$ída B, 96,3 km a komunikace obslu%né, funk*ní t$ída C 28,8 km. 

ZAT-ÍD0NÍ SILNIC -E(ENÉHO ÚZEMÍ 

Podle zákona 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích se pozemní komunikace se d!lí na tyto kategorie: 

• dálnice 
• silnice 
• místní komunikace 
• ú*elová komunikace. 

O za$azení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich t$íd rozhoduje p$íslu"n# 
silni*ní správní ú$ad na základ! jejího ur*ení, dopravního v#znamu a stavebn! technického vybavení. 

Dálnice je pozemní komunikace ur*ená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silni*ními motorov#mi vozidly, 
která je budována bez úrov+ov#ch k$í%ení, s odd!len#mi místy napojení pro vjezd a v#jezd a která má sm!rov! 
odd!lené jízdní pásy. Dálnice se podle svého ur*ení a dopravního v#znamu rozd!lují na dálnice I. t$ídy a dálnice II. 
t$ídy. 

Silnice je ve$ejn! p$ístupná pozemní komunikace ur*ená k u%ití silni*ními a jin#mi vozidly a chodci. Silnice tvo$í silni*ní 
sí,. Silnice se podle svého ur*ení a dopravního v#znamu rozd!lují do t!chto t$íd: 

• silnice I. t$ídy, která je ur*ena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, 
• silnice II. t$ídy, která je ur*ena pro dopravu mezi okresy, 
• silnice III. t$ídy, která je ur*ena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní 

komunikace. 

Obrázek 50 dokládá dálni*ní a silni*ní sí, na území m!sta Pardubice podle zákona 13/1997 Sb. 
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Obrázek 50: zat$íd!ní silnic na území m!sta Pardubice podle zákona 13/1997 Sb. /zdroj: -SD &R 

8.3 MOTORIZACE A AUTOMOBILIZACE, SKLADBA VOZOVÉHO PARKU 

Motorizace a automobilizace byla vzta%ena na území SO ORP Pardubice, lépe je tak vyjád$en stav ve m!st! Pardubice 
a zájmovém regionu. Údaje byly p$evzaty z Centrálního registru vozidel Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy 
(CRV MV, MD). 

Počet registrovaných vozidel v ORP Pardubice, stav k 1. 1. 2020 
Počet vozidel v území 
Počet registrovaných vozidel 111193 
Počet motorových vozidel 96847 
Jednotlivé druhy motorových vozidel 
Osobní automobily 72503 
Nákladní automobily 9757 
Motocykly, tříkolky 11197 
Autobusy, trolejbusy 173 
Ostatní motorová vozidla 3217 
Celkem motorových vozidel 96847 

Tabulka 62: po*et registrovan#ch vozidel v ORP Pardubice, stav k 1. 1. 2020 /zdroj: CRV MD 

Poznámka: Druh ostatní motorová vozidla obsahuje speciální automobily a traktory. 
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Graf 33: podíly registrovan#ch motorov#ch vozidel v ORP Pardubice k 1. 1. 2020 /zdroj CRV MD 

Stupe+ motorizace v rámci pov!$ené obce s roz"í$enou p'sobností Pardubice (56 obcí – 131691 obyvatel) ke dni 1. 
1. 2020 *inil 1:1,36 (tzn., %e 1 motorové vozidlo p$ipadalo na 1,36 obyvatele), resp. 735,4 motorov#ch vozidel/1000 
obyvatel. Stupe+ automobilizace dosáhl ke dni 1. 1. 2020 hodnoty 1:1,82 (tzn., %e 1 osobní automobil p$ipadal na 1,82 
obyvatele), resp. 550,6 osobních automobil'/1000 obyvatel. 

Pro srovnání jsou uvedeny statistické údaje ke stupni automobilizace za celou &R k 1. 1. 2020 (zdroj: MV, MD, &SÚ a 
Eurostat). K uvedenému datu bylo evidováno v &R zhruba 10,694 mil. obyvatel a registrováno bylo celkem 5,939 mil. 
osobních vozidel. Stupe+ automobilizace dosáhl hodnoty 1:1,8 (tzn., 1 osobní vozidlo p$ipadalo na 1,8 obyvatele), 
resp. 555,3 osobních vozidel/1000 obyvatel, co% je srovnatelné se stavem v SO ORP Pardubice.  

Nap$íklad v Rakousku a N!mecko p$ipadalo v roce 2018 na 1000 obyvatel p$ibli%n! 564, resp. 569 osobních vozidel, 
v Polsku pak zhruba 617 osobních vozidel na 1000 obyvatel. Uvedené hodnoty jsou p$ibli%n! o 2-11 % vy""í ne% 
sou*asn# stav v &eské republice. 

V'voj automobilizace v rámci ORP Pardubice 

Z grafu 36 lze odvodit, %e od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2020 (období 10 let) do"lo v rámci SO ORP Pardubice ke zv#"ení 
automobilizace o p$ibli%n! 31,9 %, co% p$edstavuje pr'm!rn# ro*ní nár'st zhruba 2,8 %. Za poslední rok sledovaného 
období vzrostl stupe+ automobilizace o cca 1,5 %, z grafu lze vypozorovat od roku 2015 do roku 2018 v#razn!j"í 
dynamiku r'stu automobilizace, v posledních 2 letech pak její zmírn!ní. 

74,9%

10,1%

11,6%

0,2% 3,3%

Registrovaná motorová vozidla v ORP Pardubice
(zdroj MD ČR, Centrální registr vozidel, stav ke dni 1.1.2020
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Graf 34: v#voj automobilizace v ORP Pardubice, stav k 1. 1. daného roku /zdroj: MV &R, MD &R, Centrální registr vozidel 

Poznámka 1: data k 1. 1. 2013 nejsou k dispozici z d'vodu p$evodu registru vozidel z MV na MD &R 

Poznámka 2: V#sledn# stupe+ automobilizace v ORP Pardubice na úrovni 550,6 vozidel/1000 obyvatel je ve srovnání 
s automobilizací 427 vozidel/1000 obyvatel zji"t!nou v rámci PDCH o zhruba 29 % vy""í. Rozdíl je zap$í*in!n z n!kolika d'vod', 
jednak mezi rokem 2020 a 2017/2018 do"lo dle dolo%eného grafu k nár'stu o zhruba 5-9 %. Dále automobilizace zji"t!ná 
v domácnostech b#vá standardn! ni%"í ne% automobilizace dle registr' vozidel, kde jsou evidovány také firemní vozidla. 
D'vodem je také mírná rozdílnost (kolem 3,7 %) mezi hodnotami za ORP Pardubice a za m!sto Pardubice – automobilizace pro 
m!sto Pardubice vychází 530,9 vozidel/1000 obyvatel. 

8.4 OBJEMY DOPRAVY, DOPRAVNÍ ZATÍ!ENÍ, KAPACITNÍ ANAL*ZY 

Na základ! dostupn#ch dat t#kající se zatí%ení komunika*ní sít! m!sta Pardubice, jako jsou S*ítání dopravy na 
dálni*ní a silni*ní síti v roce 2016 (celoro*ní pr'm!ry intenzit za 24 hod. v pracovních dnech dle podklad' -SD), 
sm!rov# dopravní pr'zkum a profilov# dopravní pr'zkum z video záznam' z $íjna 2020, byl v rámci zpracovávaného 
Plánu mobility sestaven kartogram zatí%ení komunika*ní sít! za 24 hodin b!%ného pracovního dne v modelovém 
prost$edí celého $e"eného území. Na základ! tohoto dopravního modelu byly provedeny ve"keré dopravní a p$epravní 
anal#zy t#kající se automobilové dopravy. 

Tabulka 63 dokládá pr'zkumem zji"t!né intenzity dopravy na vjezdech do $e"eného území m!sta Pardubice a data 
z CSD 2016. Pr'zkumem zji"t!ná data za 8 hodin byla p$evedená na hodnoty za 24 hodin dle profilového pr'zkumu 
z video záznamu k$i%ovatek k3 Teplého-Jana Palacha-Pichlova a k12 B!lehradská-Okrajová-Kpt. Barto"e, v#sledná 
pr'm!rná hodnota p$epo*tu na 24 hodin byla stanovena na 1,8. 
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Stanoviště celkem 8h osobní dodávky střední těžké kamiony autobusy celkem 24h suma 24h CSD 2016 
s1 2499 1968 191 102 44 193 1 4498 9488 8316 

s201 2772 2186 261 91 74 159 1 4990     
s2 1883 1487 224 63 21 76 12 3389 7223 xxx 

s202 2130 1735 237 51 28 70 9 3834     
s3 4791 3495 498 152 155 473 18 8624 17336 20276 

s203 4840 3352 548 230 159 538 13 8712     
s4 1796 1509 189 47 12 12 27 3233 6207 5524 

s204 1652 1434 147 30 15 8 24 2974     
s5 1667 1506 141 6 0 0 14 3001 6239 6790 

s205 1799 1644 131 10 1 0 13 3238     
s6 846 645 104 25 25 32 15 1523 2968 xxx 

s206 803 657 74 26 20 21 5 1445     
s7 1583 1324 117 37 38 56 11 2849 5801 xxx 

s207 1640 1322 122 63 36 88 9 2952     
s8 817 644 79 30 49 15 0 1471 3104 xxx 

s208 907 728 81 47 20 31 0 1633     
s9 3495 2998 243 77 49 88 40 6291 13275 12250 

s209 3880 3302 257 100 63 117 41 6984     
s10 3197 2702 273 92 55 37 38 5755 11711 xxx 

s210 3309 2833 263 78 37 56 42 5956     
s11 3309 2456 274 160 94 267 58 5956 12134 xxx 

s211 3432 2551 298 179 116 234 54 6178     
s12 549 473 39 14 3 13 7 988 2016 xxx 

s212 571 499 35 9 5 17 6 1028     
s13 5916 4281 649 304 238 439 5 10649 20637 21800 

s213 5549 4031 605 273 229 405 6 9988     
s14 506 425 57 12 2 2 8 911 1822 xxx 

s214 506 412 62 17 4 1 10 911     
s15 512 367 55 56 21 13 0 927 1831 xxx 

s215 502 368 58 40 25 11 0 904     
s16 443 323 38 39 33 0 0 797 1661 xxx 

s216 480 344 42 44 40 6 4 864     

celkem 68581 54001 6392 2504 1711 3478 491 123453 123453   

Tabulka 63: intenzita dopravy a skladba dopravního proudu na stanovi"tích za 24 hodin 

Porovnáním v#sledn#ch hodnot lze odvodit pokles dopravního zatí%ení na úrove+ p$ibli%n! 97,6 % oproti roku 2016, 
p$i*em% sní%ení se v#razn!ji projevilo u kategorie osobních vozidel. Jedná se o d'sledek epidemick#ch opat$ení, která 
byla zavedena na za*átku 3. t#dne $íjna 2020. Na základ! této anal#zy byly hodnoty osobních vozidel zv#"eny o 11,8 
%, co% odpovídá synergii uvedeného poklesu a r'stu automobilizace mezi roky 2016-2020. 

V#sledné hodnoty po úprav! jsou dolo%eny v tabulce 64. 

Stanoviště celkem 8h osobní dodávky střední těžké kamiony autobusy celkem 24h suma 24h CSD 2016 
s1 2731 2200 191 102 44 193 1 4916 10370 8316 

s201 3030 2444 261 91 74 159 1 5454     
s2 2058 1662 224 63 21 76 12 3705 7908 xxx 

s202 2335 1940 237 51 28 70 9 4203     
s3 5203 3907 498 152 155 473 18 9366 18790 20276 
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s203 5236 3748 548 230 159 538 13 9424     
s4 1974 1687 189 47 12 12 27 3553 6842 5524 

s204 1827 1603 147 30 15 8 24 3289     
s5 1845 1684 141 6 0 0 14 3321 6908 6790 

s205 1992 1837 131 10 1 0 13 3587     
s6 922 721 104 25 25 32 15 1660 3245 xxx 

s206 881 735 74 26 20 21 5 1585     
s7 1739 1480 117 37 38 56 11 3130 6363 xxx 

s207 1796 1478 122 63 36 88 9 3233     
s8 893 720 79 30 49 15 0 1608 3395 xxx 

s208 993 814 81 47 20 31 0 1787     
s9 3849 3352 243 77 49 88 40 6928 14613 12250 

s209 4270 3692 257 100 63 117 41 7685     
s10 3516 3021 273 92 55 37 38 6328 12886 xxx 

s210 3643 3167 263 78 37 56 42 6558     
s11 3599 2746 274 160 94 267 58 6478 13197 xxx 

s211 3733 2852 298 179 116 234 54 6719     
s12 605 529 39 14 3 13 7 1089 2223 xxx 

s212 630 558 35 9 5 17 6 1134     
s13 6421 4786 649 304 238 439 5 11558 22402 21800 

s213 6025 4507 605 273 229 405 6 10844     
s14 556 475 57 12 2 2 8 1001 1999 xxx 

s214 555 461 62 17 4 1 10 998     
s15 555 410 55 56 21 13 0 999 1981 xxx 

s215 545 411 58 40 25 11 0 982     
s16 471 361 38 39 33 0 0 848 1785 xxx 

s216 521 385 42 44 40 6 4 937     

celkem 74949 60373 6392 2504 1711 3478 491 134907 134907   

Tabulka 64: intenzita dopravy a skladba dopravního proudu na stanovi"tích za 24 hodin, v#sledné hodnoty po korekci 

Graf 37 dokládá denní variace dopravního zatí%ení odvozené z dat video záznam' k$i%ovatek k3 Teplého-Jana 
Palacha-Pichlova a k12 B!lehradská-Okrajová-Kpt. Barto"e, údaje jsou vyjád$eny v procentech. (pi*ková hodina se 
vztahuje na období 15-16 hod. s podílem 9,1 %. 

  



 

 

132 

Analytická *ástParduPlán 

 

Graf 35: denní variace intenzit silni*ní dopravy ve m!st! Pardubice 

Obrázky 51 a 52 dokládají intenzity dopravy z dopravního modelu $e"eného území m!sta Pardubice a navazujících 
obcí. Dopravní model byl kalibrován na zji"t!ná a následn! revidovaná data z dopravních pr'zkum' 2020, dále na 
data z celostátního s*ítání dopravy (CSD) 2016, resp. na RPDI pracovního dne (ro*ní pr'm!ry denních intenzit) ve 
vozidlech za 24 hodin. Tato data jsou zpravidla ni%"í ne% b!%né dopravní zatí%ení, proto%e zohled+ují intenzity 
dopravy ve víkendov#ch dnech i ve dnech prázdnin, co% se promítá do kvality provozu, p$edev"ím zdr%ení vozidel na 
k$i%ovatkách a dal"ích ukazatelích. 

Poznámka: V#konnost komunika*ního skeletu (ZAKOS) v m!stském prost$edí obecn! vychází v#hradn! z v#konnosti k$i%ovatek, 
zejména t!ch strategick#ch. V p$ípad! jejich nedostate*né kapacity dochází ke hledání náhradních, alternativních tras, a tak 
dochází k postupnému sni%ování kvality provozu v "ir"ím prostoru. 

Základní ukazatele dopravního modelu platné pro b!%n# pracovní den: 

• celkov# po*et uskute*n!n#ch cest   221,9 tisíc cest 
• pr'm!rná délka cest      6,2 km 
• maximální intenzita dopravy, ulice Hradecká  34,3 tisíc vozidel 
• celkov# dopravní v#kon     1364,7 tisíc km 
• pr'm!rná obsazenost vozidel 

o dle PDCH – Pardubice    1,24 
o dle PDCH – okolí Pardubic   1,33 
o dle pr'zkumu mobility zam!stnanc'  1,4 osob/vozidlo 
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Obrázek 51: celkové modelové zatí%ení komunikací m!sta Pardubice silni*ní dopravou [voz/24hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.5) 

Ze sm!rového dopravního pr'zkumu byl na vjezdech do m!sta stanoven objem pr'jezdné tranzitní dopravy ve v#"i 
17 tisíc vozidel/24 hodin, co% p$edstavuje podíl 25,6 % z po*tu vozidel na vjezdech do m!sta. Nákladní vozidla nad 
3,5 tun tvo$í 11,4 %. Vn!j"í cílová a zdrojová doprava tvo$í 74,4 %, jedná se o objem 49,5 tisíc vozidel/24 hodin na 
vjezdech do m!sta. 

Dominantními stanovi"ti tranzitní dopravy jsou stanovi"t! 3/203 (silnice I/37, Dra%kovice silnice) a 13/213 (silnice 
I/37, Ohrazenice), na kter#ch se realizuje kolem 34,5 % celkové tranzitní dopravy. V#znamné je rovn!% spojení 
stanovi", 10/210 (silnice II/324, Hradecká, Staré Hradi"t!) a 11/211 (silnice I/36, Semtín) s podílem zhruba 12,4 % z 
celkové tranzitní dopravy. Pokud vy*leníme objem pr'jezdné tranzitní dopravy na pr'tahu silnice I/37 mezi stanovi"ti 
3/203 a 13/213 pak pr'jezdná doprava zastav!n#m územím p$edstavuje 21,6 % s podílem nákladní dopravy 9,9 %. 
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Obrázek 52: modelové zatí%ení komunikací m!sta Pardubice tranzitní dopravou [voz/24hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.3) 

8.4.1 Kapacitní anal'za vybran'ch k)i$ovatek 

Kapitola dokládá kapacitní situaci rozhodujících k$i%ovatek na území m!sta Pardubice, stanovenou na základ! 
dopravních pr'zkum' a dopravního modelu. 
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Obrázek 53: lokalizace posuzovan#ch k$i%ovatek 

Do hodnocení v#konnosti a stanovení úrovn! kvality dopravy (ÚKD) byly za$azeny k$i%ovatky, které mají zásadní vliv 
na celkovou v#konnost základního komunika*ního systému (ZAKOS) a vykazují orienta*ní hodnocení ÚKD alespo+ D, 
resp. E/F (podbarvené $ádky v tabulce). Kapitola obsahuje údaje o intenzit! dopravy a dopravních pohybech v t!chto 
vybran#ch k$i%ovatkách ve "pi*kové hodin! a hodnocení jejich v#konnosti. 

Propo*et v#konnosti k$i%ovatek je standardním postupem v rámci koncepcí a p$edprojektové p$ípravy. Postupy 
mohou vycházet z &SN, TP, n!meckého manuálu HBS (Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen) 
nebo americké metodiky HCM (Highway Capacity Manual (HCM). V p$ípad! k$i%ovatek $ízen#ch SSZ se jedná o 
propo*et kapacity dle TP, kdy není nutné znát podrobnosti signálního plánu. Odchylky od projekt' SSZ, které se 
zpracovávají ve stupni DÚR jsou ve zp$esn!ní v#po*tu sm!rem ke zv#"ení kapacity k$i%ovatky. 

Seznam posuzovan'ch k)i$ovatek: 

• K1 Pra%ská, silnice I/2-II/322; styková, $ízená SSZ 
• k3  Teplého-Jana Palacha-Pichlova; pr'se*ná, $ízená SSZ 
• k4 Na Drá%ce-Da"ická; pr'se*ná, $ízená SSZ 
• k5 Hradecká-Pod!bradská; styková, ne$ízená. 
• k7 Da"ická-Staro*ernská; styková, ne$ízená, $elezni&ní p)ejezd 
• k8 Jahnova-Karla IV.; styková, $ízená SSZ 
• k9 Sukova t$ída-Hradecká-náb$e%í Závodu míru; pr'se*ná, $ízená SSZ 
• k13  silnice I/2-pr'tah silnice I/37; okru%ní s propojovacími v!tvemi 
• k16 Palackého t$ída-Kpt. Barto"e-nám!stí Jana Pernera; pr'se*ná, $ízená SSZ 
• k17  Hradecká-B!lehradská-Studentská; pr'se*ná, $ízená SSZ 
• k24 Na Drá%ce-V!ry Junkové; pr'se*ná, ne$ízená 
• k31 Pod!bradská-Bohdane*ská-Trnovská; okru%ní s propojovací v!tví 
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Pardubice - křižovatky, orientační hodnocení ÚKD Intenzita Intenzita Orientační 
Označení Název křižovatky 24 hod. špičková hod. ÚKD 

k1 Pražská, silnice I/2-II/322; SSZ 29102 2619 E/F 
k3 Teplého-Jana Palacha-Pichlova; SSZ 31278 2311 E/F 
k4 Na Drážce-Dašická; SSZ 36497 2936 B/C 
k5 Hradecká-Poděbradská; neřízená 32042 2703 D/E 
k8 Jahnova-Karla IV.; SSZ 27848 2178 C/D 
k9 Sukova třída-Hradecká-nábřeží Závodu míru; SSZ 31655 2520 C/D 

k13 silnice I/2-I/37; okružní 29319 2235 B/C 
k16 Palackého třída-Kpt. Bartoše-náměstí Jana Pernera; SSZ  23963 2157 D/E 
k17 Hradecká-Bělehradská-Studentská; SSZ 39411 3289 D/E 
k24 Na Drážce-Věry Junkové; neřízená 21315 1750 D/E 
k31 Poděbradská-Bohdanečská-Trnovská; okružní 28443 2560 D/E 

Celkem   330873 27258   

Tabulka 65: orienta*ní kapacitní anal#za sledovan#ch k$i%ovatek, odborn# odhad ÚKD; intenzita dopravy je ve fyzick#ch vozi-
dlech 

K1/ PRA)SKÁ, SILNICE I/2-II/322; STYKOVÁ K-I)OVATKA, -ÍZENÁ SSZ 

Odpolední "pi*ková hodina; zatí%ení 2619 vozidel/hod. 

 

Obrázek 54: schéma k$i%ovatky 

Styková k$i%ovatka $ízená sv!teln! signaliza*ním za$ízením (SSZ) vykázuje ve "pi*kové hodin!, dle modelu dopravu, 
nejvy""í dopravní zatí%ení 2619 vozidel, z toho 288 nákladních vozidel a autobus' s podílem kolem 11 %  (dodávky 
byly za$azeny do kategorie osobních vozidel). 

V#sledná úrove+ kvality dopravy „E“ je charakterizován dle &SN 736102 jako stav nestabilní se st$edním zdr%ením 
v!t"ím ne% 70 s. Rezerva kapacita k$i%ovatky na úrovni 11-12 % na vjezdov#ch ramenech ulic Pra%ská II/322, Pra%ská 
I/2 a silnice I/2 p$edur*uje v#razné kapacitní komplikace v krat"ím *asovém období.  

Závazn!j"í komplikace, které se projevují ve v#konnosti k$i%ovatky, p$edstavují nedostate*ní délky pr'pletov#ch 
úsek' p$edm!tné k$i%ovatky. Na rameni ulice Pra%ská, silnice I/2 ve sm!ru na Stará &ívice, se zatí%ením 955 
vozidel/hodinu je délka pr'pletového úseku kolem 120 m, daleko slo%it!j"í situace je na vjezdovém rameni silnice I/2 
od silnice I/37 se zatí%ením 911 vozidel/hodinu a délkou zhruba 60 m, co% lze pova%ovat za nedostate*né. 



 

 

137 

Analytická *ástParduPlán 

 

Tabulka 66: Kapacitní posouzení k$i%ovatky k1/ Pra%ská, silnice I/2-II/322 

K3/ TEPLÉHO-JANA PALACHA-PICHLOVA; PR/SE&NÁ K-I)OVATKA, -ÍZENÁ SSZ 

(pi*ková hodina 14-15 hod.; zatí%ení 2311 vozidel/hod. 

 

Obrázek 55: schéma k$i%ovatky (dle modelu dopravy) 

Pr'se*ná k$i%ovatka $ízená sv!teln! signaliza*ním za$ízením (SSZ) vykázala ve "pi*kové hodin! nejvy""í dopravní 
zatí%ení 2316 vozidel, z toho 109 nákladních vozidel a autobus' s podílem kolem 4,7 %  (dodávky byly za$azeny do 
kategorie osobních vozidel). 

V#sledná úrove+ kvality dopravy „F“ p$edstavuje dle &SN 736102 nevyhovující stav se st$edním zdr%ením v!t"ím ne% 
100 s. Kapacita k$i%ovatky je p$ekro*ena, kritická situace je na komunikacích Teplého a Pichlova, nevyhovující stav 
je rovn!% u levého odbo*ení z ulice Jana Palacha do ulice Teplého.  

Délka cyklu: 120 s

ÚKD
VOZ N+B celk.
voz/h voz/h pv/h pv/h s pv/h % s/voz voz/h m
349 31 371 2000 24 417 11 73,1 305 E
286 20 300 2000 24 417 28 49,8 240 C
687 101 758 1850 54 848 11 42,9 567 C
606 84 665 1750 54 802 17 35,4 476 C
305 24 322 1750 24 365 12 75,1 266 E

E

Délka
fronty1

m
59
48
82
72
51

Délka
fronty2

Poznámka: 1 průměrná délka fronty na začátku zelené, 2 délka fronty na konci posuzované hodiny při nedostatku kapacity

Kapa-
cita

Rezer-
va

Kři!ovatka: k1/ silnice I/2-II/322 Pra!ská; stav 2019
Intenzita: odpolední "pičková hodina
Stav řízení: 3 fáze

II/322 Pražská ^
I/2 Pražská ^
I/2 Pražská <
silnice I/2 >

Zele-
ná

Zdr-
žení

Počet
zast.Vjezd

Intenzita Sat.
tok

Stanovená úroveň kvality dopravy světelně řízené kři!ovatky

silnice I/2 <
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Tabulka 67: Kapacitní posouzení k$i%ovatky K3 / Teplého-Jana Palacha-Pichlova 

K5/ HRADECKÁ-POD0BRADSKÁ; V1JEZD HRADECKÁ 

(pi*ková hodina 15-16 hod.; zatí%ení 2703 vozidel/hod. 

Styková, ne$ízená k$i%ovatka vykázala v kolizních pohybech ve "pi*kové hodin! nejvy""í dopravní zatí%ení 1281 
vozidel, z toho 37 nákladních vozidel a autobus' s podílem kolem 2,9 %  (dodávky byly za$azeny do kategorie 
osobních vozidel). 

V#sledná úrove+ kvality dopravy „E“ p$íslu"í levému odbo*ení V7 z ulice Hradecká ve sm!ru do centra m!sta. Dle 
&SN 736102 se jedná o nestabilní stav provozu se st$edním zdr%ením > 45 s, jedná se sice o vyhovující stav, nicmén! 
minimální rezerva v kapacit! p$edur*uje pro krat"í *asové intervaly provozní komplikace. 

 

Tabulka 68: Kapacitní posouzení k$i%ovatky K5 / Hradecká-Pod!bradská 

  

Hradecká-Poděbradská; v!jezd Hradecká "pič. hod. Rok 2019

Pohyb

Dopravní 

zatí!ení 

[voz]

Konfliktní 

intenzita 

[voz]

Kritická 

mezera      

[s]

Mo!ná 

v"konnost 

[pvoz/h]

Skutečná 

v"konnost 

[pvoz/h]

Rezerva 

[pvoz.]

Funkční 

úroveň

Střední 

zdr!ení           

[s]

V4 0 277 5,0 910 910 910 A 10

V7 345 798 6,0 365 365 11 E >45

V9 0 139 4,5 0 0 0 F KRITICKÉ

SHA3 345
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K7/ DA(ICKÁ-STARO&ERNSKÁ; STYKOVÁ NE-ÍZENÁ, )ELEZNI&NÍ P-EJEZD 

Problematická k$i%ovatka z hlediska existence zabezpe*eného %elezni*ního p$ejezdu %elezni*ní trat! 010, na 
vjezdovém rameni Da"ická, silnice II/355. Zna*n# po*et vlak' na této koridorové trati, 219 vlak' osobní dopravy za 
24 hodin v obou sm!rech dohromady, v#razn#m zp'sobem limituje kapacitu k$i%ovatky, co% se projevuje na 
plynulosti a v#konnosti trasy silnic II/355, II/322, ulic Da"ická, Staro*ernská. 

K16/ PALACKÉHO T-ÍDA-KPT. BARTO(E-NÁM0STÍ JANA PERNERA; PR/SE&NÁ K-I)OVATKA, -ÍZENÁ SSZ 

Odpolední "pi*ková hodina; zatí%ení 2157 vozidel/hod. 

 

Obrázek 56: schéma k$i%ovatky 

Pr'se*ná k$i%ovatka $ízená sv!teln! signaliza*ním za$ízením (SSZ) vykázuje ve "pi*kové hodin!, dle modelu dopravu, 
nejvy""í dopravní zatí%ení 2157 vozidel, z toho 237 nákladních vozidel a autobus' s podílem kolem 11 %  (dodávky 
byly za$azeny do kategorie osobních vozidel). 

Modelov# v#po*et stanovil, dle obrázku 57, rezervu kapacity na úrovni 1 %, co% p$edstavuje úrove+ kvality dopravy 
„E“. Úrove+ kvality dopravy „E“ je dle &SN 736102 charakterizována jako nestabilní stav se st$edním zdr%ením v!t"ím 
ne% 70 s. Prakticky vy*erpaná kapacita k$i%ovatky p$edur*uje v#razné kapacitní komplikace v krat"ím *asovém 
období.  

 

Obrázek 57: vyu%ití kapacity k$i%ovatky k16 – vyu%ití kapacity vs. rezerva 

Problematika této k$i%ovatky je v#razn! slo%it!j"í, podle modelového v#po*tu a video záznamu se jedná o k$i%ovatku 
na hranici v#konnosti. Rozhodujícími dopravními proudy, ovliv+ujícími v#konnost k$i%ovatky, jsou p$ím# sm!r na 
pr'tahu silnice I/36 s podílem nákladní dopravy kolem 13 % a odbo*ení mezi ulicemi Palackého t$ída od centra m!sta 
do ulice Kpt. Barto"e. Provedením tzv. plánovací anal#zy dle metodiky HCM ale vychází sou*et kritick#ch intenzit 
pod hranicí 1200 vozidel za hodinu, co% je mez pro labilní úrove+ provozu.  Na základ! uvedeného lze odvozovat 
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pot$ebnost zm!ny organizace a $ízení provozu k$i%ovatky, a to i s ohledem na p$edpokládan# urbanistick# rozvoj 
v okolí.  

K17/ HRADECKÁ-B0LEHRADSKÁ-STUDENTSKÁ; PR/SE&NÁ K-I)OVATKA, -ÍZENÁ SSZ  

(pi*ková hodina 15-16 hod.; zatí%ení 3289 vozidel/hod. 

 

Obrázek 58: schéma k$i%ovatky (dle modelu dopravy) 

Pr'se*ná k$i%ovatka $ízená sv!teln! signaliza*ním za$ízením (SSZ) vykázala ve "pi*kové hodin! nejvy""í dopravní 
zatí%ení 3289 vozidel, z toho 81 nákladních vozidel a autobus' s podílem kolem 2,5 %  (dodávky byly za$azeny do 
kategorie osobních vozidel). 

V#sledná úrove+ kvality dopravy „E“ p$edstavuje dle &SN 736102 nestabilní provozní situaci se st$edním zdr%ením 
v!t"ím ne% 70 s. Vzhledem k nízké rezerv! v kapacit! k$i%ovatky lze v krat"ích *asov#ch úsecích p$edpokládat 
komplikace.  

 

Tabulka 69: Kapacitní posouzení k$i%ovatky K17/ Hradecká-B!lehradská-Studentská 

  

Délka cyklu: 120 s

ÚKD
VOZ N+B celk.
voz/h voz/h pv/h pv/h s pv/h % s/voz voz/h m
996 31 1018 3950 35 1185 14 44,0 845 C
392 8 398 1850 29 463 14 60,3 337 D
938 25 956 3950 35 1185 19 40,6 780 C
48 48 1900 5 95 49 67,4 42 D

477 9 483 3500 18 554 13 64,2 419 D
181 4 184 1800 14 225 18 78,4 141 E
141 141 3650 18 578 76 40,7 100 C
116 4 119 1750 14 219 46 53,2 88 D

E

Délka
fronty1

m
71
60
67
9

41

Délka
fronty2

Poznámka: 1 průměrná délka fronty na začátku zelené, 2 délka fronty na konci posuzované hodiny při nedostatku kapacity

Kapa-
cita

Rezer-
va

Kři!ovatka: K17/ Hradecká-Bělehradská-Studentská; stav 2019
Intenzita: odpolední "pičková hodina
Stav řízení: 4 fáze

Hradecká ^^>
Hradecká <
Hradecká ^^>
Hradecká <

Zele-
ná

Zdr-
žení

Počet
zast.Vjezd

Intenzita Sat.
tok

Stanovená úroveň kvality dopravy světelně řízené kři!ovatky

Bělehradská ^>

Studentská <

Bělehradská <
Studentská ^>

32
12
21
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K24/ NA DRÁ)CE-V0RY JUNKOVÉ; PR/SE&NÁ, NE-ÍZENÁ K-I)OVATKA 

(pi*ková hodina 15-16 hod.; zatí%ení 1750 vozidel/hod. 

 

Obrázek 59: schéma k$i%ovatky (dle modelu dopravy) 

Pr'se*ná ne$ízená k$i%ovatka vykázala nejvy""í dopravní zatí%ení na vjezdech do k$i%ovatky 1750 vozidel, z toho 94 
nákladních vozidel a autobus', podíl nákladní dopravy vychází kolem 5,4 %  (dodávky byly za$azeny do kategorie 
osobních vozidel). 

V#sledná úrove+ kvality dopravy „E“ p$íslu"í levému odbo*ení V7 z ulice V!ry Junkové na ulici Na Drá%ce ve sm!ru 
k sídli"ti Dubina, resp. p$íslu"n# sdru%en# jízdní pruh. Dle &SN 736102 se jedná o nestabilní stav provozu se st$edním 
zdr%ením > 45 s, jedná se sice o vyhovující stav, nicmén! minimální rezerva v kapacit! p$edur*uje pro krat"í *asové 
intervaly provozní komplikace. 

 

Tabulka 70:Kapacitní posouzení k$i%ovatky K24/ Na Drá%ce-V!ry Junkové  

  

K24/ Na Drá#ce-Věry Junkové "pič. hod. Rok 2019

Pohyb

Dopravní 

zatí!ení 

[voz]

Konfliktní 

intenzita 

[voz]

Kritická 

mezera      

[s]

Mo!ná 

v"konnost 

[pvoz/h]

Skutečná 

v"konnost 

[pvoz/h]

Rezerva 

[pvoz.]

Funkční 

úroveň

Střední 

zdr!ení           

[s]

V1 60 832 5,0 485 485 425 A 10

V4 28 667 5,0 585 585 556 A 10

V7 45 1621 6,0 116 90 39 E >45

V8 15 1569 5,5 153 135 120 C 30

V9 34 649 5,0 597 597 561 A 10

V10 17 1616 6,0 117 92 74 E >45
V11 18 1567 5,5 154 136 118 D 45

V12 34 812 5,0 496 496 462 A 10
SHA3 94 138 36 E >45
SHB3 69 177 107 D 45
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K31/ POD0BRADSKÁ-BOHDANE&SKÁ-TRNOVSKÁ; OKRU)NÍ K-I)OVATKA S PROPOJOVACÍ V0TVÍ 

Odpolední "pi*ková hodina; zatí%ení 2560 vozidel/hod. 

 

Obrázek 60: schéma k$i%ovatky 

Okru%ní k$i%ovatka, *ty$ramenná s jednopruhov#mi vjezdy a jednopruhov#m okru%ním pásem a propojovací v!tví 
mezi ulicemi Trnovská, Pod!bradská, vykazuje ve "pi*kové hodin!, dle modelu dopravu, nejvy""í dopravní zatí%ení 
2560 vozidel, z toho 127 nákladních vozidel a autobus' s podílem kolem 5 %  (dodávky byly za$azeny do kategorie 
osobních vozidel). 

Modelov# v#po*et stanovil, dle dolo%eného obrázku, prakticky vy*erpanou kapacitu k$i%ovatky, co% p$edstavuje 
úrove+ kvality dopravy „E“. Úrove+ kvality dopravy „E“ je dle &SN 736102 charakterizována jako nestabilní stav se 
st$edním zdr%ením v!t"ím ne% 70 s. Uvedená úrove+ kvality p$íslu"í vjezdovému rameni ulice Pod!bradská od ulice 
Hradecká. V krat"ích *asov#ch obdobích jsou nevyhnutelné v#razné kapacitní komplikace. 

 

Obrázek 61: vyu%ití kapacity k$i%ovatky k31 – vyu%ití kapacity vs. rezerva 

S ohledem na p$edpokládanou realizaci p$elo%ky silnice I/36, v souvislosti s v#stavbou dálnice D35, je patrná pot$eba 
tuto k$i%ovatku v budoucnu vy$e"it konstruk*n! stavebními úpravami, co% se t#ká také sousedící okru%ní k$i%ovatky 
u OC Globus.  

8.5 ZKLID0OVÁNÍ DOPRAVY, OBLASTI REGULACE 

Rozhodujícími cíli dopravního zklid+ování je podpora sní%ení emisí z dopravy a sou*asn! zv#"ení bezpe*nosti dopravy, 
p$edev"ím pak cyklistické a p!"í dopravy. Zklidn!né ulice a zóny by m!ly b#t zásadn! realizovány mimo komunikace 
ZAKOS. Primárn! se jedná o oblasti, kdy obsluha území je $e"ena prost$ednictvím místních komunikací s p$eva%ující 
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obslu%nou a pobytovou funkcí. V#jime*n! lze zva%ovat komunikace funk*ní skupiny C s p$eva%ující obslu%nou funkcí. 
V rámci komunikací ZAKOS, u komunikací funk*ní skupiny C, obslu%né a funk*ní skupiny B, sb!rné, lze v rizikov#ch a 
nebezpe*n#ch úsecích nebo v pr'jezdn#ch úsecích hust! zastav!ného obytného území zva%ovat lokální zklid+ování 
dopravy nap$. omezením nejvy""í dovolené rychlosti, které by m!lo b#t doprovázeno p$íslu"n#mi stavebními prvky. 
Je vysledováno, %e zóna 30 ani obytná zóna bez doprovodn#ch provozn! organiza*ních a stavebních opat$ení ne$e"í 
tolik pot$ebné zpomalení dopravy. V $ad! p$ípad' lze pro dopravní zklidn!ní vyu%ít $e"ení za pomocí jednopruhov#ch, 
obousm!rn#ch komunikací s místy pro míjení vozidel. 

Na území m!sta Pardubice je pom!rn! zda$ile a ve velkém rozsahu uplat+ováno zklid+ování dopravy, je rovn!% 
z$eteln# trend a zájem v jeho pokra*ování. Zde je nutno p$ipomenout, %e za dopravní zklidn!ní se pova%ují opat$ení, 
která stanovují nejvy""í dovolenou rychlost ˂   50 km/h. Podp'rn#m opat$ením, které je na území m!sta ve velké 
mí$e vyu%íváno p$i zklid+ování dopravy, je zru"ení p$edností v k$i%ovatkách. Prioritní motivací t!chto opat$ení je 
podpora a bezpe*nost cyklistické dopravy na komunikacích v zastav!ném území m!sta, p$edev"ím v lokalitách 
bydlení. Sou*asn! je dal"ím d'le%it#m aspektem bezpe*nost p!"í dopravy v kontaktu/k$í%ení s motorovou dopravou, 
op!t primárn! v lokalitách bydlení. V omezeném rozsahu jsou zde opat$ení zam!$ená na bezpe*nost dopravy 
v rizikov#ch úsecích, p$i*em% práv! zde evidujeme $adu nedostatk'. 

Rámcov# p$ehled uplat+ovan#ch forem dopravního zklidn!ní: 
a) Dopravní zna*ení (DZ) B 20a „Nejvy""í dovolená rychlost“, v podmínkách m!sta Pardubice jsou na komuni-

kacích stanoveny limity 20 km/h, 30 km/h a 40 km/h. Limit 40 km/h je uplat+ován na d'le%it#ch trasách 
v zastav!ném i nezastav!ném území z d'vodu obecné bezpe*nosti dopravy.  

b) DZ IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ s uplatn!ním dopravní zna*ky B 20a „Nejvy""í dovolená rychlost“. 
Také v tomto p$ípad! jsou stanoveny limity 20 km/h, 30 km/h a 40 km/h. Nejvíce je vyu%íváno omezení 30 
km/h, b!%n! známé jako „Zóny 30“, jejich primární uplatn!ní je v rámci lokalit bydlení. Standardn! jsou tato 
omezení v území doprovázena DZ A 3 „K$i%ovatka“, kdy není upravena p$ednost v jízd!. Omezení na 20 km/h 
je vyu%íváno p$ednostn! jako forma dopravního zklidn!ní území obchodních center. 

c)  DZ IZ 5a „Obytná zóna“, kde je, mimo jiné“ nejvy""í dovolená rychlost omezena na 20 km/h. Tato DZ je 
uplat+uje v lokalitách bydlení, zejména pak v zástavb! rodinn#ch dom'. Jedná se o vhodné opat$ení tam, 
kde nejsou vytvo$ené podmínky pro bezpe*ní provoz chodc'. 

d) Dopravní zna*ení IZ 6a „P!"í zóna“, které je v podmínkách m!sta Pardubice standardn! dopln!no symbolem 
jízdního kola, co% povoluje jejich vjezd (p$íklad ulice t$ída Míru). 

  

Obrázek 62: DZ IZ 6a P!"í zóna, t$ída Míru 

8.5.1 Oblasti/lokality dopravního zklidn%ní 

Jednotlivé formy dopravního zklidn!ní byly souhrnn! zaneseny do mapového podklady, je tak patrná jejich vzájemná 
provázanost, p$ípadn! i nesrovnalosti v konzistenci a homogenit! t!chto opat$ení.  
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Orienta*ní rozsah jednotliv#ch forem dopravního zklidn!ní je následující, p$i*em% celkov# rozsah t!chto komunikací 
*iní zhruba 39,6 km (m!$eno jednosm!rn!): 

- „Zóna 40“, nejvy""í dovolená rychlost 40 km/h   8,2 km 
- „Zóna 30“, nejvy""í dovolená rychlost 30 km/h   12,5 km 
- Obytná zóna       18,3 km 
- P!"í zóna       0,6 km. 

Poznámka: opat$ení „Zóna 30“ zahrnuje také území s nejvy""í dovolenou rychlostí 20 km/h 

 

Obrázek 63: P$ehledná situace jednotliv#ch forem dopravního zklidn!ní na území m!sta Pardubice (podrobn!ji v p$íloze E.6) 

Rozhodující oblasti/lokality dopravního zklidn%ní: 
- „Zóna 40“, nejvy""í dovolená rychlost 40 km/h 

- Ohrazenice; oblasti ulic Hradi",ská, Semtínská, Pohránovská, Trnovská 
- Trnová; oblasti ulic Bohdane*ská, Ji$ího Pot'*ka, Karla (ípka 

-  „Zóna 30“, nejvy""í dovolená rychlost 30 km/h 
- sídli"t! Dukla; oblasti ulic Gorkého, Jemnického, Sta+kova, &s. armády 
- Jesen*any; oblasti ulic Na Zábo$í, V Dolí*ku, V Ráji 
- Rosice, Kréta; oblasti ulic Legioná$ská, Tolarova, Kavanova 
- Trnová, oblasti ulic Jo%ky Jab'rkové, Jozefa Gab*íka, Jana Kubi"e 
- Polabiny; oblasti ulic Var"avská, Prodlou%ená, Rosická, Dru%stevní 
- Cihelna; oblasti ulic Kun!tická, K Ciheln!, Studentská 

- „Obytná zóna“ 
- Ohrazenice; oblasti ulic (kolská, Vrchlického 
- Zelené P$edm!stí, sídli"t! Dukla; oblasti ulic Jiránkova, Josefa Ressla 
- Pardubi*ky; oblasti ulic MUDr. Duchá*kové, Národních hrdin', Komenského 
- Nemo"ice; oblasti ulic Mn!tická, 28. $íjna, Sadová, Náb$e%ní 

- „P!"í zóna“ 
- ulice t$ída Míru, Tylova, nám!stí Republiky 
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- ulice Npor. Eliá"e. 

Nedostatky a nejasnosti 

Vyzna*ené dopravn! zklidn!né komunikace a oblasti vykazují n!které nejasnosti, p$ípadn! i nedostatky:  

a) Dopravní zklidn!ní dle IZ 5a „Obytná zóna“ je obvykle uplat+ována v oblastech rodinného bydlení, kde nej-
sou vytvo$eny vyhovující bezpe*né podmínky pro p!"í dopravu, pro pohyb chodc' se vyu%ívá vozovka. D'-
le%itou podmínkou je nízká intenzita dopravy do 500 vozidel/24h. Nap$. v lokalit! Pardubi*ky, oblasti ulice 
MUDr. Duchá*kové a dal"ích jsou k dispozici oboustranné chodníky. Vedle toho jsou oblasti, kde chodníky 
vybudovány nejsou, a dopravní zklidn!ní v této podob! uplatn!né není. M'%e se jednat nap$íklad o n!které 
oblasti v m!stsk#ch *ástech Svítkov, Ohrazenice, Rosice nebo sídli"t! Dukla. 

b) Za problematické se dá pova%ovat také nesrovnalosti v konzistenci opat$ení dopravního zklidn!ní. Typick#m 
p$íkladem je m!stská *ást Ohrazenice, kdy západní *ást je $e"ena dle IZ 5a „Obytná zóna“ a v#chodní *ást 
dle DZ IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ spole*n! s DZ B 20a „Nejvy""í dovolená rychlost“ s limitem 40 
km/h. Dal"ím takov#m p$íkladem je území sídli"t! Dukla, kdy p$eva%ující v#chodní *ást je $e"ena tzv. „Zónou 
30“. 

8.6 BEZPE#NOST DOPRAVY, NEHODOVOST 

Souhrnné pojednání o nehodovosti je obsahem kapitoly 13.2 Bezpe*nost dopravy, nehodovost, nehodovost, 
následuje v#+atek její *ásti, která je pro tuto kapitolu relevantní. 

V'voj nehodovosti na území m%sta Pardubice za období 2015-2019, resp. 2020 dokládají tabulky 71, 72 a graf 38. 
Za období 2015-2019 je patrn# trvale zvy"ující se po*et dopravních nehod dan# r'stem automobilizace, nár'st v roce 
2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, *iní zhruba 16 %. Av"ak záva%nost následk' dopravních nehod, zde 
vyjád$ena hodnotou „Záva%nosti následk' podle Reinholda“, se v roce 2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, 
zv#"ila o zhruba 20 %. Rozhodující vliv m!l po*et usmrcen#ch osob, kdy v roce 2019 do"lo k nár'stu, v'*i pr'm!ru 
za sledované období, o 100 %, na dvojnásobek. V p$ípad! t!%ce zran!n#ch osob dochází k r'stu o p$ibli%n! 14 %, u 
lehce zran!n#ch osob pak k nár'stu o zhruba 3 %. P$esto%e pr'm!rná hodnota „Záva%nosti následk' podle 
Reinholda“ za sledované období 36,0 je ni%"í ne% v p$ípad! Pardubického kraje a &R, ve srovnání s m!stem Hradec 
Králové (pr'm!r 28,0) vychází situace v nehodovosti mén! p$íznivá o p$ibli%n! 28 %.   

Město Pardubice Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Celkem nehod 586 625 707 766 813 742 
Nehody s následky na životě 
nebo zdraví 

219 226 231 233 222 207 

Usmrcené osoby 3 1 0 5 6 2 
Těžce zraněné osoby 19 20 9 13 18 12 
Lehce zraněné osoby 243 256 267 261 266 238 
Závažnost podle Reinholda* 36,8 35,6 27 37,5 43,2   

Tabulka 71: v#voj nehodovosti na území m!sta Pardubice 

Poznámka: pokud není v této kapitole uvedeno jinak, zdrojem následujících obrázk' a dat je Policie &R, CDV 
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Graf 36: nehodovost a následky dopravních nehod na území m!sta Pardubice 

DN podle hlavní příčiny s následky na životě nebo 
zdraví Počet nehod Usmrcené 

osoby 
Těžké zranění Lehké zranění 

a) nedání přednosti v jízdě 422 0 30 520 
b) řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 272 4 17 300 
c) nedodržení bezpečné vzdálenosti 137 0 1 167 
d) nepřizpůsobení, překročení rychlosti, nepřiměřená 
rychlost 

122 5 9 137 

e) nezaviněná řidičem 112 2 9 109 
f) chodci na vyznačeném přechodu 98 1 12 96 
g) jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protis-
měru aj. 

76 2 9 88 

h) nesprávné otáčení nebo couvání 24 0 1 27 
i) nezvládnutí řízení vozidla 18 0 0 19 
j) jízda na "červenou" 17 0 0 25 
k) předjíždění, jiný druh nesprávného předjíždění 13 3 2 15 
l) vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 10 0 1 10 
m) technická závada, náhlé brzdění a jiné 10 0 0 11 
Celkové počty 1331 17 91 1524 

Tabulka 72: souhrnná specifikace dopravních nehod podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 

LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD 

Lokalizace byla p$evzata z podklad' Policie &R, resp. CDV, bylo analyzováno období 1. 1. 2015 a% 31. 12. 2020. Na 
území m!sta Pardubice bylo zaznamenáno celkem 4239 dopravních nehod, p$i*em% z tohoto po*tu bylo 1338 
dopravních nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Celkem bylo usmrceno 17 osob, 91 osob bylo t!%ce zran!no a 
1531 osob bylo zran!no lehce. Lokalizace dopravních nehod s následky na %ivot! a t!%kého zran!ní jsou dolo%eny na 
obrázcích 64, 65 a 66.  
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Obrázek 64: lokalizace dopravních nehod s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

V p$ípad! usmrcen#ch osob se jednalo o 14 dopravních nehod, z nich% 6 se stalo na pr'tahu silnice I/37, 2 na silnici 
I/2 Pra%ská, 3 nehody na silnici I/36, z nich 2 na ulici H'rka a 1 v oblasti Doubravice. Po 1 dopravní nehod! se stalo 
v prostoru Masarykova nám!stí, na silnici III/3239 v oblasti Doubravice a na silnici II/322 Staro*ernská.  

V 7 p$ípadech se jednalo o srá%ku s jedoucím nekolejov#m vozidlem, z toho 1 cyklista, ve 4 p$ípadech "lo o srá%ku 
s chodcem, z toho 1 na vyzna*eném p$echod! pro chodce. Celkem 3 dopravní nehody byly zaznamenány jako srá%ka 
s pevnou p$eká%kou (strom). Viníkem dopravní nehody byl ve 12 p$ípadech $idi* motorového vozidla, ve 2 p$ípadech 
pak chodec. Velmi znepokojující je skute*nost, %e u 3 dopravních nehod (zhruba 21 %) byl u viníka nehody zji"t!n 
alkohol. 
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Obrázek 65: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Z dolo%eného obrázku lokalizace dopravních nehod lze vysledovat z$etelné komunika*ní tahy s v!t"ím po*tem 
dopravních nehod, jedná se zejména trasy: 

• silnice I/2, ulice Pra%ská, P$elou*ská 
• ulice S. K. Neumanna 
• silnice II/355, ulice Da"ická, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Na Drá%ce 
• silnice II/324, ulice Jana Palacha, 17. listopadu 
• silnice I/36, ulice Palackého t$ída 
• silnice III/32224, ulice Pod!bradská 
• t$ída Míru a nám!stí Republiky.  

Za sledované období do"lo k celkem 89 dopravním nehodám, p$i nich% byla t!%ce zran!ná osoba, p$i*em% v 60 
p$ípadech (zhruba 67 %) byl viníkem nehody $idi* motorového vozidla, dal"ím nej*ast!j"ím viníkem nehody byl ve 20 
p$ípadech cyklista (zhruba 22 %), následuje chodec u 7 nehod (zhruba 8 %). P$eva%ujícím druhem dopravní nehody 
byla srá%ka s jedoucím nekolejov#m vozidlem s po*tem 44 DN (zhruba 49 %), z toho u 27 nehod (zhruba 30 %) se 
jednalo o jízdní kolo. Srá%ka s chodcem byla zaznamenána u 28 dopravních nehod (zhruba 31 %), u 14 nehod (zhruba 
16 %) pak havárie nebo srá%ka s pevnou p$eká%kou. Znepokojující je skute*nost, %e u 10 dopravních nehod (zhruba 
11 %) byl u viníka nehody zji"t!n alkohol. 
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Obrázek 66: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

U dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob je bilance následující – celkem 1238 dopravních nehod, p$i*em% v 925 
p$ípadech (zhruba 75 %) byl viníkem $idi* motorového vozidla. Dal"ím nej*ast!j"ím viníkem nehody byl cyklista, 
v úhrnu 210 nehod (zhruba 17 %), následuje chodec se 62 nehodami (zhruba 5 %). P$eva%ujícím druhem dopravních 
nehod byla srá%ka s jedoucím nekolejov#m vozidlem v objemu 749 nehod (zhruba 61 %), z toho u 243 nehod (zhruba 
20 %) se jednalo o jízdní kolo. Srá%ka s chodcem byla zaznamenána u 214 dopravních nehod (zhruba 17 %), u 145 
nehod (zhruba 12 %) pak havárie nebo srá%ka s pevnou p$eká%kou. V p$ípad! 90 dopravních nehod (zhruba 7 %) byla 
zaznamenán jin# druh nehody, u 32 dopravních nehod (zhruba 3 %) se jednalo o srá%ku s vozidlem zaparkovan#m, 
odstaven#m. Znepokojující je skute*nost, %e u 99 dopravních nehod (zhruba 8 %) byly u viníka nehody zji"t!ny alkohol 
nebo drogy. 

Kumulace dopravních nehod je patrná prakticky na v"ech trasách s vy""í intenzitou silni*ní dopravy, jedná se 
p$edev"ím o tahy a ulice: 

• Jana Palacha, 17. listopadu, Masarykovo nám!stí, Hradecká, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Sukova t$ída 
• Palackého t$ída, v*etn! p$ednádra%ního prostoru 
• B!lehradská, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Hradecká 
• Sukova t$ída, nám!stí Republiky, Jahnova, Bubeníkova, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Husova 
• Na Drá%ce, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Da"ická 
• S. K. Neumanna, Anenská, v*etn! k$i%ovatky v ulici Anenská a dal"í. 

P)i podrobn%j-í anal'ze nehodovosti lze vyvodit vá$nou dopravn% bezpe&nostní situaci v oblasti cyklistické a 
p%-í dopravy. Za sledované období 1. 1. 2015 a% 31. 12. 2020 bylo na území m!sta Pardubice zaznamenáno celkem 
4239 dopravních nehod, p$i*em% 1339 dopravních nehod bylo s následky na %ivot! nebo zdraví, co% *iní p$ibli%n! 32 
%. P$i dopravních nehodách s ú*astí chodce nebo cyklisty, kter#ch se událo celkem 623 a tvo$í podíl kolem 47 % 
z po*tu nehod s následkem na %ivot! nebo zdraví, zem$elo 5 osob, 62 osob bylo t!%ce zran!no a 603 osob bylo 
zran!no lehce. Podrobn!ji je analyzována nehodovost cyklistické a p!"í dopravy v p$íslu"n#ch kapitolách 7.1 a 7.2. 
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8.7 PROBLÉMOVÉ OBLASTI, ANAL*ZA SWOT 

8.7.1 Rizika a problémové oblasti 

• Zásadním problémem IAD je d!lba p$epravní práce na úrovni 81/19 % pro okolí m!sta a 60/40 % pro území 
m!sta ve prosp!ch IAD. Vn!j"í IAD se tak v#razn! projevuje na dopravním zatí%ení se v"emi negativními 
projevy, obecn! nar'stá problém s parkováním vozidel. 

• Problematické ve vztahu k pr'tahu silnice I/37 jsou k$i%ovatky, které zabezpe*ují distribu*ní vazby do 
v#chodních *ástí m!sta. Jedná se o okru%ní k$i%ovatky na ulici Pod!bradská, p$i*em% „zraniteln!j"í“ je 
k$i%ovatka s ulicemi Trnovská a Bohdane*ská, k$i%ovatka na ulici Palackého u %elezni*ní stanice Pardubice 
hlavní nádra%í a styková k$i%ovatka silnic I/2 a II/322 na ulici Pra%ská. Ve vnit$ním území je limitujícím 
prvkem p$etí%ená k$i%ovatka Teplého-Jana Palacha-Pichlova. 

• Objem pr'jezdné tranzitní dopravy *iní 17 tisíc vozidel/24 hodin, co% p$edstavuje podíl 25,6 % z po*tu vozidel 
na vjezdech do m!sta. Nákladní vozidla nad 3,5 tun tvo$í 11,4 %. Bez tranzitní dopravy na pr'tahu silnice 
I/37 *iní podíl 21,6 %, co% znamená kolem 14,3 tisíc vozidel projí%d!jící zastav!n#m obytn#m územím m!sta 
s podílem 9,9 % nákladní dopravy. 

• Bezpe*nost silni*ního provozu na komunikacích ZÁKOS, z celkového po*tu 1331 dopravních nehod 
s následky na %ivot! a zdraví za období 2015-2020, zavinili $idi*i aut 997 nehod, co% p$edstavuje 74,9 %. 
Mezi nejvíce rizikové uzly/lokality pat$í zejména následující k$i%ovatky a ulice: 

- Na Drá%ce-Da"ická-Kpt. Jaro"e 
- Hradecká-Sukova t$ída-Masarykovo nám!stí-náb$e%í Závodu míru 
- Anenská-Anenská (S. K. Neumanna) 
- ulice Palackého t$ída. 

• Problematika kolizí IAD s p!"í a cyklistickou dopravou na komunikacích ZÁKOS jsou popsány v kapitolách 
7.1 Cyklistická doprava a 7.2 P!"í doprava. D'le%ité je p$ipomenout, %e ve 40 % kolize IAD s chodci se jedná 
o vyzna*ené p$echody pro chodce. 

 ANAL1ZA SWOT 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1: Kvalita pr'tahu silnice I/37, kapacita komunikace, 
v*etn! MÚK. 

W1: Alarmující d!lba p$epravní práce v okolí m!sta na 
úrovni 81/19 % ve prosp!ch IAD. Pro území m!sta pak 
60/40 % ve prosp!ch IAD. 

S2: Dopravní napojení území na nad$azenou 
republikovou sí,; silnice I/37, dálnice D11, ve v#stavb! 
D35, p$elo%ka I/36 

W2: Podíl pr'jezdné tranzitní dopravy na úrovni 21,6 
% s podílem 9,9 % nákladních vozidel v zastav!ném 
obytném území. 

S3: Základní komunika*ní systém m!sta s 
dostate*nou kapacitou úsek' a p$evá%nou v!t"inou 
k$i%ovatek. 

W3: Kapacita k$i%ovatek zabezpe*ující vazbu na 
pr'tah silnice I/37; ulice Pra%ská, Pod!bradská, 
Palackého t$ída. 

S4: Okru%ní k$i%ovatky podporující zklid+ování dopravy 
a bezpe*nost provozu. 

W4: Limitní v#konnosti n!kter#ch strategick#ch 
k$i%ovatek v rámci vnit$ního území m!sta, zejména 
Teplého-Jana Palacha. Problematika k$i%ovatky 
Da"ická-Staro*ernská, %elezni*ní p$ejezd. 

S5: Oblasti dopravního zklidn!ní v návaznosti na 
komunikace ZAKOS, bezpe*nost provozu p$edev"ím 
pro p!"í a cyklistickou dopravu. 

W5: Vysoké intenzity dopravy na komunikacích kolem 
historického centra m!sta. 

 
 W6: Záva%nost následk' dopravních nehod, ze 74,9 % 
viníkem $idi* vozidla. Vá%ná situace u nehod s p!"í a 
cyklistickou dopravou. 
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W6: Nedostate*ná homogenita a konzistence 
opat$ení dopravního zklidn!ní v jednotliv#ch lokalitách 
m!sta.  

P)íle$itosti (O) Hrozby (T) 
O1: Zm!na d!lby p$epravní práce p$edev"ím v okolí 
m!sta, rovn!% na území m!sta sm!rem k udr%iteln#m 
druh'm dopravy. 

T1: Pokra*ující r'st stupn! automobilizace 
s negativním dopadem na zatí%ení komunikací, 
bezpe*nost provozu a %ivotní prost$edí.  

O2: Dopln!ní komunikací ZAKOS v návaznosti na 
pr'tahu I/37, odvedení zbytné dopravy ze 
zastav!ného obytného území. 

T2: Komplikace s udr%ením p$ijatelné funk*nosti na 
komunikacích ZAKOS, v*etn! negativního dopadu na 
kvalitu silni*ní ve$ejné dopravy. 

O2: Sní%ení koncentrace silni*ní dopravy a zklidn!ní 
dopravy v centru m!sta a navazujícím území.  

T3: R'st po*tu dopravních nehod s ú*asti chodc' a 
cyklist', zv#"ení záva%nosti následk' DN. 

O3: Sní%ení po*tu nehod a záva%nosti následk' na 
komunikacích ZÁKOS, p$edev"ím u p!"í a cyklistické 
dopravy. 

T4: Komplikace p$i potenciálním urbanistickém rozvoji 
území, zejména vn!j"ího, z hlediska dopravní obsluhy a 
dostupnosti. 

O4: Dal"í dopravního zklid+ování lokalit v návaznosti 
na komunikace ZAKOS, zvy"ování bezpe*nosti p!"í a 
cyklistické dopravy. 

 

O5: Zvy"ování homogenity a konzistence opat$ení 
dopravního zklidn!ní v jednotliv#ch lokalitách m!sta. 
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9. NÁKLADNÍ DOPRAVA 

Úkolem &eské republiky je intenzivní $e"ení nedobrého stavu nákladní dopravy, p$edev"ím pak dlouhodob! 
neudr%itelnou situaci v nákladní silni*ní doprav!. &eská republika p$ijala Bílou knihu dopravy, je% je zárove+ evropskou 
sm!rnicí zavazující *lenské zem! k p$evedení silni*ní dopravy na %eleznici nebo vodní cesty.  V této souvislosti je 
definován celoevropsk# cíl p$evést 30 % sou*asn#ch v#kon' silni*ní nákladní dopravy s délkou p$epravy nad 300 km 
na %elezni*ní nebo vodní dopravu do roku 2030 a k budování tzv. zelen#ch koridor' pro nákladní dopravu na %eleznici.  
Sm!rnice byla p$ijata v roce 2011.  

K p$esunu 30 % silni*ní nákladní dopravy nad 300 km na %elezni*ní nebo vodní dopravu do roku 2030 se p$ihlásila i 
*eská vláda sv#m usnesením *. 978/2015. Vzhledem ke geografické poloze &R a struktu$e p$epravovan#ch náklad' 
je tento p$esun realizovateln# v rozhodující mí$e prost$ednictvím %elezni*ní dopravy.  
Realita zm!ny dopravních/p$epravních v#kon' v nákladní doprav! dokládá tabulka 73 a graf 39. 

Přeprava věcí v tisících tun 
Druh nákladní dopravy/rok 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Železniční doprava 82900 97280 98034 96516 99307 98804 
Silniční doprava 355911 438906 431889 459433 479235 504099 
Vnitrozemská vodní doprava 1642 1853 1779 1568 1374 1735 
Letecká doprava 14 6 6 6 5 4 
Potrubní doprava 11205 11040 7356 13453 13839 14177 

Celkem 451671 549085 539063 570976 593761 618819 
  

Přepravní výkon v milionech tkm 
Druh nákladní dopravy/rok 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Železniční doprava 13770 15261 15619 15843 16564 16180 
Silniční doprava 51832 58714 50315 44274 41073 39059 
Vnitrozemská vodní doprava 679 585 620 623 554 569 
Letecká doprava 22 31 31 32 30 29 
Potrubní doprava 2191 2023 1588 2165 2107 2050 

Celkem 68495 76613 68172 62936 60327 57888 

Tabulka 73: v#kony nákladní dopravy &R za období 2010-2019 /zdroj: Ro*enky dopravy, MD &R 
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Graf 37: v#voj v#kon' nákladní dopravy v &R za období 2010-2019 /zdroj: Ro*enky dopravy, MD &R 

 V lednu 2017 vláda &R schválila dokument „Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s v#hledem do roku 
2030“. Tento dokument v#razn#m zp'sobem orientuje nákladní dopravu sm!rem ke kombinované doprav! 
s p$ednostním vyu%itím %elezni*ní nákladní dopravy. Nejedná o jednoduchá $e"ení, d'vodem je p$edev"ím kapacita 
%elezni*ních koridor' nákladní dopravy a kvalita slu%eb, v*etn! ceny a flexibility. Jak by se p$i pln!ní tohoto 
po%adavku m!lo zm!nit rozd!lení p$eprav na jednotlivé druhy dopravy, ukazuje ní%e dolo%en# obrázek 67. 

 

Obrázek 67: d!lba v#kon' nákladní dopravy v roce 2015 a p$edpoklad pro rok 2030 /zdroj: Koncepce nákladní dopravy  

Tabulka 73, t#kající se p$epravního v#kon' nákladní dopravy dokládá, %e %elezni*ní doprava se na d!lb! p$epravní 
práce podílela v roce 2010 zhruba 20 %, v roce 2019 pak p$ibli%n! 28 %. Jedná se tedy o zm!nu 8 procentních bod' 
za 9 let. Ambice dosáhnout v roce 2030 podílu 40 %, jak uvádí „Koncepce“, p$edpokládá zrychlení trendu nejmén! o 
20 %.  

Mezi inspirativní zám!ry a opat$ení, obsa%ena v Koncepci nákladní dopravy, pat$í nap$íklad podpora nov#ch koncept' 
zásobování m!st zalo%en#ch na principech citylogistiky, co% se p$ednostn! vztahuje na velká m!sta a územní 
aglomerace. 
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9.1 PR+MYSLOVÉ ZÓNY, P.EKLADI,T" (VLC) 

Vysoké objemy nákladní dopravy, %elezni*ní a p$edev"ím silni*ní, jsou dány v#razn#m podílem pr'myslové v#roby 
v $e"eném území a regionu. Mezi lokálních korporace, které jsou producenty nákladní dopravy, v*etn! 
autobusové/trolejbusové dopravy, pat$í nap$íklad Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., Synthesia, a.s. 
nebo RONAL CR s.r.o., FOXCONN CZ s.r.o., Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., Explosia a.s., Dopravní podnik 
m!sta Pardubice a.s., Slu%by m!sta Pardubic a.s. a dal"í. 

Z územního hlediska se jedná p$edev"ím o následující lokality na území m!sta Pardubice: 

• Pardubická pr'myslová zóna (PZ) Staré &ívice; západní okraj m!sta, dopravní napojením na silnici I/2, 
kolem 2,1 tis. zam!stnanc', odhad 130 nákladních vozidel 

• PZ Pardubi*ky; v#chodní *ást m!sta kolem ulic Pr'myslová, D!lnická a Holandská, dopravní napojení na 
silnice II/322, II/355 a III/2983, odhad 590 nákladních vozidel 

• Synthesia, a.s., Explosia a.s. a dal"í; severozápadní okraji m!sta, m!stská *ást Semtín/Rybitví, dopravní 
napojení na silnici I/36, kolem 2,9 tis. zam!stnanc', odhad 170 nákladních vozidel 

• PZ Pra%ská-Hlavá*ova, v*etn! areálu Paramo a.s.; oblast ulic Pra%ská, Milheimova, dopravní napojení na 
silnici I/2, resp. I/37 a II/322, kolem 1,5 tis. zam!stnanc', odhad 130 nákladních vozidel 

• PZ Fáblovka; severní okraj m!sta, dopravní napojení na silnici II/324, kolem 0,9 tis. zam!stnanc', odhad 
130 nákladních vozidel 

• dal"í místní lokality jako nap$. Slu%by m!sta Pardubice a.s., odpadová divize se sídlem na ulici H'rka nebo 
Dopravní podnik m!sta Pardubice a.s. na ulici Teplého.  

9.1.1 P)ekladi-t%, logistická centra (VLC) 

D'le%it#m prvkem v p$eprav! zbo%í, z hlediska objemu a sm!rování nákladní dopravy, jsou ve$ejná logistická centra 
(VLC, kontejnerová p$ekladi"t!).  

Zdroj: MD &R, stav leden 2018 

K dispozici je p$ekladi"t!m v Pardubicích T-Port Terminal Pardubice s celkovou plochou zhruba 14 tis. m2 a vnit$ní 
plochou p$ekladi"t! zhruba 7 tis. m2. Zbo%í je p$ekládáno v re%imu silnice/%eleznice s teoretick#m v#konem (objem 
p$ekládky) kolem 30 tis. TEU za rok a skute*n#m v#konem 15 tis. TEU za rok. Terminál se nachází na území m!stsk#ch 
*ástí Drozdice a &erná za Bory, v areálu Logistika Park. Terminál je napojen na %elezni*ní sí, vle*kou do stanice 
Pardubice-hlavní nádra%í a na komunika*ní sí, prost$ednictvím silnic II/322 a II/355. &innost terminálu je zam!$ena 
na kontejnerovou logistiku, p$eklad a skladování, sou*asn! jsou k dispozici komplexní celní slu%by. Nejbli%"í dal"í 
p$ekladi"t! se nachází v lokalit! &eská T$ebová, dostupnost p$ibli%n! 65 km. Také zde se jedná o re%im 
silnice/%eleznice, souhrnn# teoretick#m v#konem *iní kolem 850 tis. TEU za rok.  
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Obrázek 68: v#hledová koncepce rozmíst!ní VLC na území &R /zdroj: Koncepce nákladní dopravy 

9.2 !ELEZNI#NÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA 

Obrázek 69 dokládá schéma tratí AGTC a p$ekladi", kombinované dopravy na území &R, zdrojem je zmín!ná Koncepce 
nákladní dopravy. 

 

Obrázek 69: schéma tratí AGTC a p$ekladi", kombinované dopravy na území &R /zdroj: Koncepce nákladní dopravy 
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Obrázek 70 dokládá pr'm!rné hrubé zatí%ení %elezni*ních tratí nákladní dopravou v letech 2005-2007. Aktuáln!j"í 
data nebyla zji"t!na, nicmén! obrázek nabízí alespo+ srovnání jednotliv#ch tras na území &R. Koridor %elezni*ní trat! 
001/010 (C-E 40) nále%í do kategorie 20 a více mil. hrt/rok. V p$ípad! %elezni*ní trat! 031 se jedná o kategorii 2-10 
mil. hrt/rok.  

S ohledem na v#voj %elezni*ní nákladní dopravy v &R za období 2005-2007 a srovnání s rokem 2019, kdy do"lo ke 
zv#"ení v#konu o zhruba 4,8 %, je mo%né konstatovat, %e dokladované hrubé zatí%ení %elezni*ních tratí nákladní 
dopravou bude pro rok 2019 p$ibli%n! srovnatelné.  

 

Obrázek 70: pr'm!rné hrubé zatí%ení %elezni*ní sít! nákladní dopravou v období 2005-2007 /zdroj: SUDOP Praha 

D'le%itou sou*ástí %elezni*ní nákladní dopravy jsou %elezni*ní vle*ky, na území m!sta Pardubice bylo u Drá%ního 
ú$adu evidováno 28 vle*ek, k 6. 1. 2020 je provozováno celkem 11 vle*ek s celkovou délkou zhruba 73,6 km. 
Nejrozsáhlej"í vle*kovou sítí disponuje spole*nost Synthesia/Explosia se stavební délkou cca 41,5 km. Z hlediska 
místa p$ipojení je 11 vle*ek zapojeno do stanice Pardubice hlavní nádra%í, do stanice Pardubice-Rosice nad Labem 
jsou zapojeny 4 vle*ky. 

Následuje p$ehled provozovan#ch vle*ek, upozor+ujeme, %e v"echny údaje mají informativní charakter: 

• &D Cargo, a.s. 
• Enteria 
• Paramo, a.s. 
• TOPEK-Oil, a.s. 
• DEXTRA X 
• Cerea, a.s. 
• NERELIRAN 
• T-PORT 
• T-PORT-2 
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• PAVEX 
• Voest Alpine Stahlhandel 
• Jar# 
• Sythesia (+Exposia) 
• Vojenská vle*ka *. 6 
• LC Zelená louka. 

Z územního hlediska se jedná o tyto rozhodující lokality: 
- Synthesia, a.s., Explosia a.s.; m!stská *ást Semtín, obec Rybitví 
- PZ Pardubi*ky; m!stská *ást Pardubi*ky 
- Paramo a.s.; m!stská *ást Svítkov 
- PZ Pra%ská-Hlavá*ova; oblast ulic K Vápence, Milheimova.  

9.3 SILNI#NÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA, TRASY NÁKLADNÍ DOPRAVY 

Dle registru vozidel je v rámci ORP Pardubice ke dni 1. 1. 2020 evidováno celkem 9757 nákladních vozidel, z nich cca 
75,1 % tvo$í nákladních vozidel do 3,5 tuny. Ve vztahu k po*tu osobních vozidel p$edstavují lehká nákladní vozidla 
do 3,5 tuny podíl kolem 10,1 %, co% p$ibli%n! potvrdily dopravní pr'zkumy. 

 

Graf 38: skladba nákladních vozidel k 1. 1. 2020 /zdroj: CRV MD 

Dle sm!rového dopravního pr'zkumu tvo$í nákladní doprava na hranicích $e"eného území m!sta Pardubice podíl 
zhruba 10,9 % vozidel, jedná se o nákladní vozidla nad 3,5 tuny, v*etn! autobus' (dodávky byly zahrnuty do osobních 
vozidel). V celkovém objemu to p$edstavuje zhruba 14,7 tisíc nákladních vozidel/24 hodin na hranicích $e"eného 
území. Podíl kamionové dopravy z celkové silni*ní nákladní dopravy vychází p$ibli%n! 42,5 %, za 24 hodin a jedná se 
o zhruba 6,3 tisíc vozidel. 

Silni*ní nákladní doprava, zejména pak t!%ká nákladní doprava (TND) se realizuje v rozhodující mí$e na silnici I/37, 
podíl TND je na úrovni 15,9-16,6 % z celkového zatí%ení. Následuje silnice I/36 ve sm!ru na Lázn! Bohdane* s podílem 
TND 16,5 %. Dal"í v#znamné trasy silnice I/2 ve sm!ru na P$elou* a silnice I/36 ve sm!ru na Sezemice vykazují podíl 
TND 11,5 %, resp. 7,8 % z celkového dopravního zatí%ení. D'le%itá z hlediska nákladní dopravy je trasa silnic II/322, 

43,9%

17,2%

11,7%

23,9%

3,4%

Skladba nákladních vozidel

dodávky střední tě!ké kamiony autobusy
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II/355 a III/2983, kdy nap$. na ulici Staro*ernská (silnice II/322) podíl TND vychází kolem 8,2 %, co% je d'sledkem 
v#znamu PZ Pardubi*ky.   

9.3.1 Trasy nákladní dopravy 

Na území m!sta Pardubice, resp. na komunikacích ZAKOS, jsou uplatn!ny regulace nákladní dopravy ve 2 základních 
úrovních. P$edn! se jedná o trasy bez regulace nákladní dopravy, co% znamená povolení provozu také nákladním 
soupravám s hmotností nad 12 tun. Druhou úrovní je regulace nákladní dopravy s nejv!t"í povolenou hmotností 3,5 
tuny (E 5), co% odpovídá lehk#m nákladním vozidl'm, resp. dodávkám. Tato regulace je doprovázena dodatkovou 
tabulkou (E 13) „Mimo dopravní obsluhy“ nebo „Mimo zásobování“. 

V#jime*n! je na komunikacích ZAKOS uplatn!n úpln# zákaz vjezdu nákladních vozidel podle B 4, nebo podle B 12, 
zákaz vjezdu vyzna*en#ch vozidel obsahující kategorii nákladní vozidla. V%dy je uplatn!ny dodatková tabulka E 13. 
Uvedená regulace se vztahuje k ulici Sukova t$ída v centru m!sta, k ulici Jana Zajíce v lokalit! Dubina. Dal"ím 
ojedin!l#m zp'sobem regulace nákladní dopravy je formou B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejich% okam%itá hmotnost 
p$esahuje vyzna*enou mez“. Takto je $e"ena trasa p$es m!stskou *ást Mn!tice s omezením na 10 tun, trasa p$es 
m!stskou *ást Drozdice s omezením na 3,5 tuny, kdy hlavním d'vodem je únosnost most' a trasa v ulici Da"ická 
(II/355) s ohledem na %elezni*ní p$ejezd. 

Regulace nákladní dopravy ve form! dopravního zna*ení IZ 8a/IZ 8b „Zóna s dopravním omezením“, v kombinaci s B 
29 „Zákaz stání“ pro nákladní vozidla (B 4-3,5 tuny), autobusy (B 5) a traktory (B 6) v dob! 21-5 hod., je uplatn!na 
plo"n! na celém území m!sta Pardubice, resp. na vjezdech do zastav!ného území m!sta. Ukázky jsou ze silnice I/36, 
ulice H'rka a silnice II/324, ulice Hradecká. Toto opat$ení znamená, %e odstavování vozidel nákladní dopravy nad 3,5 
je $e"eno v areálech p$íslu"n#ch korporací. Naopak odstavování dodávkov#ch vozidel v bytn#ch oblastech $e"eno 
není. 

   

Trasy nákladní dopravy a hodnocení rizik jsou zpracovány pro komunikace ZÁKOS v obrázku 71. Je tak vytvo$en 
základ pro diskusi nad rozvojem komunika*ní sít! z hlediska $e"ení nákladní dopravy a minimalizace jejího 
negativního vlivu na %ivotní prost$edí m!sta. 

Grafická p$íloha E.7, resp. obrázek 71, obsahuje následující úrovn! regulace v podob! p$íslu"ného dopravního zna*ení: 

• bez regulace/omezení 
• regulace 3,5 tuny 
• regulace 6-10 tun 
• regulace 12 tun 
• zákaz vjezdu nákladní dopravy 
• zásobování, obsluha. 
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Poznámka: regulace v podob! p$íslu"ného dopravního zna*ení, v*etn! logick#ch návazností  

 

 

Obrázek 71: Trasy nákladní dopravy na území m!sta Pardubice dle úrovn! regulace podle DZ (podrobn!ji v p$íloze E.7) 

Nákladní doprava bez omezení se soust$e.uje p$ednostn! do tras silnic I. t$ídy: 
- I/2; ulice Pra%ská, P$elou*ská sm!r P$elou* 
- I/36; sm!r Lázn! Bohdane* a ulice Palackého t$ída, Hlavá*ova, Kpt. Jaro"e, Na Drá%ce, H'rka sm!r Sezemice 
- D 37, I/37; pr'tah Hradec Králové-Pardubice-Chrudim. 

Trasy nákladní dopravy bez omezení jsou dále vedeny v silnicích II. a III. t$ídy: 
- II/322; úsek ulice Teplého, ulice Pr'myslová a Staro*ernská sm!r Da"ice 
- II/324; úsek ulice Hradecká sm!r Staré Hradi"t! a ulice Chrudimská sm!r Dra%kovice 
- II/355; úsek ulice Da"ická, ulice Pr'myslová, Hostovická sm!r Hostovice, Hroch'v T#nec 
- III/2982; ulice Na Okrajích sm!r Spojil 
- III/2983; ulice Borská sm!r Sezemice 
- III/2985; ulice Brozanská sm!r D$íte* 
- III/32221; Svítkov sm!r Srnojedy 
- III/32224; ulice Pod!bradská 
- III/32228; Staré &ívice sm!r Star# Mate$ov 
- III/3239; Doubravice sm!r Hrádek 
- III/34026, III/34028; ulice Nemo"ická a Ost$e"anská sm!r Ost$e"any 
- III/34039; ulice Ke Kobelnici, &ernoborská, Tun!chodská sm!r Tun!chody (omezení 10 tun).  

Dopl+ující trasy nákladní dopravy bez omezení pak k dopravní obsluze území vyu%ívají následující vybrané místní 
komunikace (MK) – ulice Fáblovka, Bohdane*ská (úsek), Kosmonaut' (úsek), Kun!tická, Studentská, U Panasonicu, 
Na Návsi, Ke Ml#nu, Pra%ská a komunikace k terminálu leti"t! Pardubice v m!stské *ásti Popkovice, ulice )i%kova, 
Kostnická a (kolní v m!stské *ásti Svítkov, ulice Milheimova, Pra%ská, ulice 5. kv!tna v m!stské *ásti Nemo"ice, ulice 
D!lnická, Holandská, ulice Pr'myslová sm!r St$ední zdravotnická "kola Pardubice, ulice Kyjevská (úsek) a ulice 
Husova. 
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Pozitivním skute*ností je regulace nákladní dopravy v zastav!ném území m!sta, v*etn! "ir"ího centra m!sta, podél 
tras nákladní dopravy, resp. podél komunikací ZAKOS. Prakticky na celém území m!sta je uplatn!no omezení nákladní 
dopravy zákazem vjezdu nákladní dopravy (B 4) s nejv!t"í povolenou hmotností 3,5 tuny (E 5) a dodatkovou tabulkou 
(E 13) „Mimo dopravní obsluhy“. Uvedená regulace nákladní dopravy je harmonizována s oblastmi dopravního 
zklidn!ní. 

Dolo%ené trasy nákladní dopravy bez omezení, v rozsahu komunikací ZAKOS, vykazují n!které rizika umo%+ující 
provoz vozidel s hmotností nad 12 tun v lokalitách, kde by m!la b#t tato doprava vylou*ena. Zcela nevhodné jsou 
trasy na MK, v ulicích Bohdane*ská (úsek), Kosmonaut' (úsek), Kun!tická, Studentská, Na Návsi, Ke Ml#nu, Pra%ská 
a komunikace k terminálu leti"t! Pardubice v *ásti Popkovice, ulice )i%kova, Kostnická a (kolní v *ásti Svítkov, ulice 
5. kv!tna v *ásti Nemo"ice, ulice Kyjevská (úsek) a ulice Husova. 

Nejasnosti v trasách nákladní dopravy bez omezení lze pak vysledovat v nedostate*né homogenizaci trasy na silnici 
III/34026 v úseku Pardubi*ky-Nemo"ice. V p$ípad! MK jsou nejasnosti v homogenizaci tras z hlediska úrovn! 
regulace nákladní dopravy v ulicích Barto+ova, Dubinská v *ásti Dubina a v ulicích Sukova t$ída, nám!stí Republiky 
v centru m!sta. 

Obrázek 72 dokládá intenzity nákladní dopravy z dopravního modelu $e"eného území m!sta Pardubice a navazujících 
obcí. Nákladní doprava neobsahuje lehká nákladní vozidla do 3,5 tuny, tato vozidla byla za*len!na do osobních 
vozidel. Dopravní model byl kalibrován na zji"t!ná a následn! revidovaná data z dopravních pr'zkum' 2020, dále na 
data z celostátního s*ítání dopravy (CSD) 2016, resp. na RPDI pracovního dne ve vozidlech za 24 hodin. 

Základní ukazatele dopravního modelu platné pro b!%n# pracovní den, hodnoty jsou ve vozidlech za 24 hodin: 

• celkov# po*et uskute*n!n#ch cest   11,9 tisíc cest 
• pr'm!rná délka cest      12,9 km 
• maximální intenzita dopravy, pr'tah silnice I/37  5,6 tisíc vozidel 
• celkov# dopravní v#kon     153,2 tisíc km. 



 

 

161 

Analytická *ástParduPlán 

 

Obrázek 72: modelové zatí%ení komunikací m!sta Pardubice silni*ní nákladní dopravou [voz/24hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.15) 

9.4 CITY LOGISTIKA 

Definice City logistiky vypl#vá z definice logistiky: Logistika je interdisciplinární v!da, která se zab#vá koordinací, 
harmonizací, propojením a optimalizací toku surovin, materiálu, polotovar', v#robk' a slu%eb, ale také tok' informací 
a financí z hlediska uspokojení zákazník s optimálním vynalo%ením prost$edk'. 

City logistika je pak proces optimalizace logistick#ch a dopravních aktivit, kterého se ú*astní soukromé spole*nosti 
s podporou pokro*il#ch informa*ních systém' na území m!sta s ohledem na %ivotní prost$edí (vznik kongescí, 
bezpe*nost a úspory energie). Jedním z úkol' city logistiky je tedy zajistit komplexní dopravní obslu%nost ve m!st! 
a jeho p$ilehl#ch aglomeracích. 

Poznámka: V#"e uveden# text byl p$evzat z publikace LOGISTIKA A DOPRAVA – Technologie city logistiky; 2019 

Následující text je obsa%en v dokumentu Koncepce nákladní dopravy pro období 2017–2023 s v#hledem do roku 
2030, kter# byl schválen vládou &R 25. ledna 2017. P$edkládá základní rámec rozvoje, jeho% obecn#m cílem je 
sni%ování negativních vliv' dopravy na %ivotní prost$edí a kvalitu %ivota. 

P$íslu"ná citace: „Zavád!ní princip' citylogistiky se musí t#kat zejména nejv!t"ích m!st. Zásobování v tomto re%imu 
bude vy%adovat vznik distribu*ních center, která budou cel# systém zásobování organizovat. Vn!j"í okruh 
zásobování (napojení na okolí m!sta) by m!lo b#t zaji"t!no prost$ednictvím silni*ní dopravy s vozidly nad 12 t a 
%elezni*ní dopravou, v p$ípad! Prahy je mo%né vyu%ít i vodní dopravu. Problematika je v gesci jednotliv#ch m!st“. 

Obecn! se jedná o novou disciplínu dopravního plánování, v sou*asnosti spí"e v rovin! teorií a zkoumání. V této 
souvislosti je nutné zmínit, %e v sou*asné dob! probíhá ve spolupráci Univerzity Pardubice a Vysoké "koly 
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ekonomické v Praze v#zkumn# úkol s názvem Smart city logistika v kontextu e-commerce a plán' udr%itelné m!stské 
mobility s dobou $e"ení 05/2020–10/2023. 

Následn! jsou dolo%eny mo%né teoretické p$ístupy k problematice logistické obsluhy. 

Základními koncepty logistické obsluhy m!sta a území v oblasti nákladní p$epravy jsou v zásad! dv! logistické 
technologie: 

 Hub and spoke 
 Gateway. 

Technologie Hub and Spoke, která je vhodná práv! pro území st$edn! velk#ch m!st a mal#ch aglomerací do 1 mil. 
obyvatel, je zalo%ena na existenci jednoho logistického centra, ze kterého je paprskovit! provád!na obsluha území. 
Koncept p$edpokládá existenci pot$eby zásobování území (domácností, mal#ch a st$edních podnik') materiály a 
surovinami. Nep$edpokládá se dopravní obsluha velk#ch v#robních center, která obvykle mají vlastní podnikov# 
logistick# systém, nebo svou logistiku p$ená"ejí formou outsourcingu na logistického partnera. 

Vn!j"í dopravu zabezpe*ují vysoce kapacitní dopravní systémy nebo jejich kombinace (v multimodálních p$epravních 
systémech). Vnit$ní doprava je co do druhu dopravy i dopravních prost$edk' omezena stavem dopravní 
infrastruktury. Nej*ast!ji jde o dopravu silni*ní provád!nou nákladními vozidly o u%ite*né hmotnosti 3,5 – 6 t. 

 

Obrázek 73: Schéma logistické technologie Hub and Spoke /zdroj: LOGISTIKA A DOPRAVA – Technologie city logistiky 

K v#"e uveden#m teoretick#m p$ístup'm je nutní uvést dal"í souvislosti, které oz$ejmí náro*nost dané problematiky, 
v*etn! zásadního nedostatku informací, které by umo%nili odbornou anal#zu. 

City logistika p$edstavuje $adu specifick#ch disciplín, které vy%adují koordinované koncep*ní p$ístupy a dot#kají se 
p$edev"ím: 

- p$epravy balíkov#ch a listovních zásilek 
- zásobování obchodní sít! potraviná$ského zbo%í 
- zásobování sít! nepotraviná$sk#ch jednotek 
- zásobování ve$ejn#ch slu%eb. 

V podmínkách m!sta Pardubice se Plán mobility v rámci m!stské logistiky zab#vá a bude zab#vat p$edev"ím 
lokálními stanovi"ti pro zásobování centra m!sta, p$ípadn! vhodná parkovací místa pro obsluhu obytn#ch oblastí. 
M'%e se jednat nap$. o nástupní plochy pro zásobování v re%imu chrán!n#ch parkovacích míst, vstupní plochy pro 
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distribuci zbo%í v obytn#ch oblastech nebo vhodnou skladbu vozového parku s ohledem na ochranu %ivotního 
prost$edí. 

Ve smyslu v#"e uvedeného v"ak nejsou k dispozici %ádná data t#kající se vyhrazen#ch parkovacích míst pro 
zásobování centra m!sta, p$ípadn! obytn#ch území. 

9.4.1 Anal'za SWOT 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
S1: Koridor %elezni*ní nákladní dopravy, tra, *íslo 
001/010. Existence pr'tahu silnice I/37 s návazností 
na dálnici D 11. 

W1: Pr'jezdná tranzitní nákladní doprava zastav!n#m 
obytn#m územím m!sta, podíl 9,9 % z celkové 
tranzitní dopravy. 

S2: Existence VLC na území m!sta v re%imu 
silnice/%eleznice s vizí dal"ího rozvoje. 

W2: Neucelená homogenizace regulace nákladní 
dopravy, nejasnosti v DZ na n!kter#ch trasách.  

S3: D'sledná a systematická regulace silni*ní nákladní 
dopravy v obytn#ch oblastech m!sta a na území 
"ir"ího centra m!sta.  

W3: Chyb!jící regulace pro kategorie st$edních a 
t!%k#ch nákladních vozidel.  

S4: P$eva%ující koncentrace t!%ké nákladní dopravy do 
vyhovujících tras nákladní dopravy. 

W4: Absence ploch pro odstavování dodávkov#ch 
vozidel v obytn#ch oblastech. 

 
W5: Chyb!jící podklady pro $e"ení problematiky 
zásobování centra m!sta nebo obytn#ch oblastí. 

P)íle$itosti (O) Hrozby (T) 
O1: Dobudování ZÁKOS k odvedení zbytné nákladní 
dopravy ze zastav!ného území m!sta (I/36 v 
p$íprav!). 

T1: Zvy"ování objemu nákladní dopravy v zastav!ném 
obytném území nedobudování efektivních komunikací 
ZÁKOS. Negativní dopad na nehodovost a )P. 

O2: Homogenizace tras nákladní dopravy, dopln!ní 
regulace v obytn#ch oblastech, $e"ení nevhodn#ch 
tras a nejasností v DZ. 

T2: Neefektivní $e"ení obsluhy území nákladní 
dopravou (zásobování), zvy"ování energetické 
náro*nosti a negativní vliv'. 

O3: Ú*inn!j"í $e"ení obsluhy území nákladní dopravou 
a podpora %elezni*ní dopravy v rámci rozvoje city 
logistiky. Sní%ení podílu silni*ní nákladní dopravy. 

T3: Zvy"ování po*tu nákladních vozidel do 3,5 tuny 
v obytn#ch oblastech. 

O4: -e"ení záchytn#ch parkovi", a odstavn#ch ploch 
dodávkov#ch vozidel v lokalitách bydlení.  

 

O5: Zaji"t!ní vstupních dat pro $e"ení zásobování 
centra m!sta a obytn#ch oblastí v rámci city logistiky. 
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10. DOPRAVA V KLIDU 

Doprava v klidu (statická doprava) je nedílnou a d'le%itou sou*ástí plánování dopravy ve m!stech, pat$í mezi 
nejkomplikovan!j"í segmenty dopravní soustavy s bezprost$ední vazbou na územní plánování. Vyzna*uje se 
prostorovou náro*ností a má nezastupitelnou roli p$i komplexním $e"ení zaji"t!ní mobility. Jako slu%ba nabídkového 
charakteru, kterou je nezbytné organizovat a regulovat, se postupn! stává zásadní p$i $e"ení budoucí dopravní 
situace v!t"iny m!st. 

Anal#za dopravy v klidu je samostatn! $e"ena jako 

a) Parkování vozidel v oblasti centra m!sta a navazujícím území 
b) Odstavování vozidel v lokalitách s bytovou zástavbou. 

10.1 V*CHODISKA, VSTUPNÍ INFORMACE 

V'chodiska 

Rozhodujícími podklady pro oblast dopravy v klidu, resp. parkování a odstavování vozidel byly následující dokumenty: 

• Pr'zkum odstavování vozidel ve vymezen#ch oblastech bytové zástavby 
• Pr'zkum obsazenosti parkování, jeho% sou*ástí je Pasportizace parkovacích zón A, B, C v Pardubicích 
• Podklady k v#voji tr%eb a po*tu platebních operací v zón! placeného stání, 

které jsou podrobn!ji popsány v p$íloze B - Dopravní pr'zkumy. 

Dopravní pr'zkum odstavování vozidel ve vymezen#ch oblastech bytové zástavby, kter# byl primárn! zam!$en na 
bilanci nabídky a poptávky a evidenci vozidel odstaven#ch v rozporu s legislativou, se uskute*nil ve dnech 15. – 
19.  listopadu 2020 a probíhal v dob! 21.00 a% 04.00 hodin. Krom! oblastí bytové zástavby byl pr'zkum realizován 
také na území zóny placeného stání a okolí. Podrobné hodnocení pr'zkumu je sou*ástí kapitoly B - Dopravní 
pr'zkumy, resp. B.4.2. 

V dob! dopravního pr'zkumu bylo, v rámci epidemick#ch opat$ení, uplatn!no omezení pohybu osob po 21 hodin!, 
co% se mohlo projevit spí"e ve vy""ím po*tu odstaven#ch vozidel v obytn#ch územích. Na základ! uvedeného nebyla 
poptávka nijak korigována. 

Plánovan# pr'zkum parkování a odstavování vozidel v oblasti centra m!sta a p$ilehlém okolí nebyl z d'vodu 
epidemick#ch opat$ení realizován, opat$ení se t#kalo uzav$ení obchod' s v#jimkou potravin a dal"ích nezbytn#ch. 
D'sledkem bylo v#razné sní%ení poptávky v centru m!sta, co% vyvolalo odstavení systému ZPS. V#chozím podkladem 
tak byl dokument Pr'zkum obsazenosti parkování, kter# byl zpracován v roce 2019. 

Zm!ny v poptávce parkování PA dokládá tabulka 74: 

  
Leden Únor 

Bře-
zen 

Duben 
Kvě-
ten 

Čer-
ven 

Červe-
nec 

Srpen Září Říjen 
Listo-
pad 

Prosi-
nec 

Celkem 

Celkem rok 2019 74918 70358 82997 79844 81854 68021 67759 67449 71517 69851 77144 75433 887145 
Celkem rok 2020 74457 66480 45315 0 38507 66844 0             

Tabulka 74: zm!na v poptávce parkování v pr'b!hu roku 2020 

Mezi rozhodující problémové okruhy pat$í zejména: 

- Omezená podpora bydlících v území ZPS, nedostate*ná nabídka záchytn#ch parkovi", v rámci centra m!sta 
- Vozidla bydlících v oblastech bytové zástavby odstavená nevyhovujícím zp'sobem.  
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Vstupní informace 

Tabulka 75 p$ehledn! dokládá d'le%ité souhrnné informace t#kající se automobilizace a nabídky/poptávky v rámci 
dopravy v klidu. Zdrojem dat jsou uvedené pr'zkumy, podklady a odborné anal#zy zpracovatele, hodnoty jsou platné 
pro b!%n# pracovní den. 

Ukazatel Hodnoty 

Počet odstavn"ch a parkovacích stání v rámci území ZPS *) 5109 

Počet vozidel v území ZPS zji#těn" dopravním průzkumem 3103 

Počet odstaven"ch vozidel v obytn"ch oblastech zji#těn" dopravním průzkumem 17647 

Počet vozidel v obytn"ch oblastech odstaven"ch nevyhovujícím způsobem 1738 

Tabulka 75: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat dopravy v klidu 

10.2 OBLAST CENTRA M"STA, ÚZEMÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) 

Organizování statické dopravy (regulace parkování) by m!lo b#t chápáno jako p$i$azení vhodné parkovací kapacity 
ve$ejného prostoru mezi jednotlivé u%ivatelské skupiny zákazník' s podmínkou spole*enské efektivnosti. Za 
spole*ensky efektivní nelze pova%ovat $e"ení, které pouze $e"í efektivní vyu%ití nabídky, nemén! d'le%itá je kvalita 
bydlení nebo vliv na %ivotní prost$edí. 

Proto spole*ensky efektivní $e"ení musí zahrnovat komplexn!j"í hodnocení jako nap$.: 
- kvalita uspokojování u%ivatelsk#ch skupin, dostupnost nabídky 
- vliv na %ivotní prost$edí a kvalitu bydlení 
- hospodárnost systému a dal"í.  

P$i uspokojování po%adavk' pro území centra m!sta a navazující oblasti se doporu*uje sledovat princip vyvá%enosti 
a vzájemného neomezování up$ednostn!n#ch skupin 

 obyvatelé bydlící v oblasti (zachování obytné funkce území) 
 právnické osoby se sídlem v oblasti (podpora podnikání) 
 náv"t!vníci (zachování dostupnosti území pro ve$ejnost) 
 zam!stnanci, kte$í by m!li mít „nejmén! p$íznivé“ podmínky v dostupnosti území. 

Parkování a odstavování vozidel v centru m!sta Pardubice a navazujícím území je organizováno a regulováno v rámci 
zóny placeného stání (ZPS). Vychází z urbanistické struktury území a jeho funkcí, jsou zde zastoupeny administrace, 
m!stské slu%by, kulturní a spole*enské aktivity, obchodní a komer*ní slu%by, ubytovací slu%by, v#znamná v území je 
funkce bydlení.  

Tato zna*ná koncentrace a pestrost aktivit vyvolává komplikace v rozsahu a organizování nabídky, která ve své 
podstat! musí zahrnout v"echny u%ivatelské skupiny parkování i odstavování vozidel. Obecn! je známo, %e v p$ípad! 
takto urbanizovaného území jsou rozhodujícími u%ivatelsk#mi skupinami obyvatelé a zam!stnanci, p$i*em% 
obyvatelé vyu%ívají nabídku v rámci ZPS, kde%to zam!stnanci se soust$e.ují p$evá%n! do nezpoplatn!n#ch lokalit za 
hranice ZPS. Je vysoce pravd!podobné, %e u%ivatelská skupina zam!stnanec v omezené mí$e vyu%ívá také prostor 
ZPS, kalkuluje s nedostatky v kontrolní *innosti v rámci systému. 

Stávající nabídka je v rámci ZPS v rozhodující mí$e tvo$ena rezidentními stáními a krátkodob#m parkováním 
u%ivatelské skupiny náv"t!vník, p$ípadn! parkováním st$edn!dob#m do 2 hodin. U%ivatelská skupina zam!stnanec 
je v rámci systému $e"ena okrajov!.  
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10.2.1 Popis zóny placené stání (ZPS) 

Území zóny placeného stání ve m!st! Pardubice je vymezeno dle ní%e dolo%ené situace. Regulované území je 
rozd!leno do 3 samostatn#ch zón. Území obsahuje lokality v#hradn! rezidentní, lokality pouze pro krátkodobé 
parkování, v#razn! v"ak p$eva%ují lokality smí"ené. Omezen! jsou k dispozici lokality pro dlouhodobé parkování. 
Systém ZPS provozuje Dopravní podnik m!sta Pardubice a.s. 

V takto vymezeném a rozd!leném území jsou uplatn!ny následující zp'soby parkování: 
 parkovi"t! s mo%ností parkování na parkovací kartu i parkovací automat 
 parkovi"t! s mo%ností parkování pouze na parkovací kartu 
 parkovi"t! s mo%ností parkování pouze na parkovací automat 
 vyhrazená stání 
 parkovací plochy provozované mimo systém ZPS. 

Zp'sob regulace, vymezení území a nezbytné organiza*ní a provozní podmínky jsou stanoveny Na$ízením *. 1/2014 
o placeném stání na místních komunikacích na území m!sta Pardubic ve zn!ní pozd!j"ích na$ízení a novelou Na$ízení 
*. 1/2020, s ú*inností od 1. 6. 2020. Aktuální ceník za stání silni*ních motorov#ch vozidel na místních komunikacích 
m!sta Pardubice byl schválen dne 20. 4. 2020. Pon!kud p$ekvapující je mo%nost zakoupení parkovacích R/A karet 
pro 2 vozidla, resp. abonentní karty bez uvedení registra*ní zna*ky (RZ). Pro v#dej parkovací karty je stanovena 
p$íslu"ná „Metodika“. 

Tabulka 76 dokládá vybrané sazby platného ceníku. 

Druh a délka parkování Ceny 
Krátkodobé parkování formou PA   
a) základní sazba 30 minut 5 - 25 Kč 
b) základní sazba 60 minut 10 - 50 Kč 
c) náměstí Jana Pernera 30/60 minut 40/80 Kč 
d) P+R Zborovské náměstí 5 Kč/den 
Dlouhodobé parkování 40 - 60 Kč/den 
Rezidentní karta 1200 Kč/rok 

Abonentní karta 7000 Kč/rok 

Tabulka 76: vybrané sazby ceníku ZPS platného od 1. 6. 2020 

Systém p$edstavuje komplexní souhrnnou nabídku, kde p$eva%uje kombinovaná forma pro krátkodobé parkování 
vozidel náv"t!vník' a sou*asn! rezidentní/abonentní parkování vozidel bydlících, vlastník' nemovitostí a firem ve 
stanoven#ch ulicích p$edm!tného území. Mimo tato smí"ená území jsou vymezeny lokality v#hradn! pro krátkodobé 
parkování, resp. rezidentní/abonentní parkování. V omezené mí$e je k dispozici nabídka pro dlouhodobé parkování na 
okraji ZPS. 
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Obrázek 74 dokládá vymezení území zóny placeného stání. 

 

Obrázek 74: vymezení území zóny placeného stání a jednotliv#ch oblastí ZPS, v*etn! situování PA /zdroj: DPMP 

Krátkodobé a st$edn!dobé parkování je $e"eno formou parkovacích automat' (PA). V území zóny placeného stání je 
celkem instalováno 81 ks, co% lze pova%ovat za nadstandardní po*et ve vztahu k velikosti organizovaného území. 
Z malé *ásti, v úhrnu 295 stání-orienta*n! 10 PA, se jedná o samostatné lokality p$evá%n! situované do okrajov#ch 
oblastí ZPS jako nap$. ulice náb$e%í Václava Havla, U Stadionu, U Ml#n' nebo Tyr"ovo náb$e%í. Rozhodující nabídka 
v po*tu 3261 stání je sou*ástí smí"ené/kombinované formy.  

Stanovené ceny lze hradit 
- hotov! v PA 
- bezkontaktní platební kartou v PA 
- vyu%itím slu%by SMS Parkovné 
- vyu%itím mobilních aplikací (MPLA, ParkDots, ParkSimply a Smart4City Parkování). 

Poznámka: jednotlivé aplikace pro platbu parkovného se m'%ou n!kter#mi funkcemi nebo zp'sobem jejich ovládání li"it. 
Plánovaná implementace inteligentního systému parkování na území Statutárního m!sta Pardubice by m!la mít vliv na jejich 
dal"í rozvoj. 

Parkování bydlících/rezident' je podmín!no vlastnictvím parkovací karty, v území ZPS je celkem k dispozici 436 stání, 
která jsou vymezena v#hradn! pro tuto u%ivatelskou skupinu. Tyto lokality jsou nap$. v ulicích Havlí*kova, 
V Polabinách, )itná nebo Karla IV. Také v tomto p$ípad! je rozhodující nabídka sou*ástí smí"ené/kombinované formy 
s po*tem 3261 stání. 

U%ivatelská skupina „zam!stnanec“ je systémem ZPS $e"ena velmi okrajov!. &áste*n! vhodná je nabídka stání 
v ulicích náb$e%í Václava Havla, U Stadionu, U Ml#n' nebo Tyr"ovo náb$e%í se sazbou 40-60,- K*/den prost$ednictvím 
PA. Jedná se v úhrnu o 115 stání s docházkovou vzdáleností do centra m!sta (t$ída Míru) 13-16 minut. Rozhodující 
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*ást této u%ivatelské skupiny vyu%ívá nezpoplatn!ná parkovací místa za hranicemi ZPS, co% se negativn! projevuje 
na dopravní situaci v dot*en#ch lokalitách. Proto také p$ipravovan# dopravní pr'zkum centra m!sta, kter# se 
neuskute*nil z d'vodu epidemické situace, obsahoval sledování tzv. nárazníkového území pro zmapování této 
u%ivatelské skupiny. Ve vztahu k centru m!sta se p$ednostn! jedná o lokality Bílé P$edm!stí – ulice Wintrova I, 
Sezemická, Gebauerova a dal"í a území kolem ulice Jana Palacha – ulice Na Spravednosti, Milheimova a dal"í 
s docházkovou vzdáleností kolem 18 minut, ve vztahu k vlakové stanici Pardubice hlavní nádra%í pak lokalita Polabiny 
– ulice Labsk# Palouk, Bro%íkova, Partyzán', Le%ák' a dal"í.  

10.2.2 Nabídka a poptávka v rámci systému ZPS  

Obrázek 75 vymezuje zóny A, B, C dokumentace „Pasportizace parkovacích zón A, B, C v Pardubicích“ ze srpna roku 
2018.������������������������������������ Jedná se o zda$il# podklad pro $e"ení dopravy v klidu, kter# v"ak vykazuje zásadní nedostatek v tom, %e 
nemapuje stav na parkovacích plochách mimo systém ZPS. Tak nejsou do dokumentace zapracovány nap$. parkovací 
plocha v ulici 17. listopadu/(tefánikova, v sousedství ulice Hlavá*ova, parkovací ploch u ZS v ulici U Stadionu a dal"í. 

Dle této dokumentace je celková nabídka v rámci ZPS 3992 stání s následující rozd!lením dle tabulky 77, p$i*em% 
podrobn!j"í rozd!lení do jednotliv#ch zón dokumentace neposkytuje: 

Charakteristika parkování Celkem stání 
rezidenti 436 
návštěvníci 295 
smíšené lokality 3261 

Celkem 3992 

Tabulka 77: p$ehled celkové nabídky na území ZPS 

 

 

Obrázek 75: pasport parkovacích a odstavn#ch stání na území ZPS /zdroj: Pasportizace parkovacích zón A, B, C v Pardubicích 
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Pro pot$eby anal#zy území byly data za jednotlivé parkovací plochy, resp. parkovací automaty, agregovány do celkem 
9 oblastí dle obrázku 76. P$ibli%n! takto byl p$ipravován aktualiza*ní pr'zkum statické dopravy pro oblast centra 
m!sta a navazujícího území na podzim roku 2020, kter# se z d'vodu epidemick#ch opat$ení neuskute*nil. P$i$azení 
poptávky na hranicích díl*ích oblastí je v n!kter#ch lokalitách pouze orienta*ní. 

 

Obrázek 76: rozd!lení ZPS na díl*í oblasti pro pot$eby pr'zkumu a anal#zy UDIMO 

Nabídka byla stanovena na základ! zmín!ného „Pasportu“, ohledn! poptávky jsou k dispozici data z pr'zkumu roku 
2018 a *iní 4016 stání. 

Poptávka dle „Pasportu“ byla zji"t!na v rozsahu 2750-3051 vozidel, poptávka odvozená z no*ního pr'zkumu 
statické dopravy v bytové zástavb! UDIMO z $íjna 2020 *inila 3103 vozidel, p$i*em% 151 vozidel bylo odstaveno 
nevyhovujícím zp'sobem. Podrobn!j"í v#sledky pr'zkumu jsou sou*ástí p$ílohy B - Dopravní pr'zkumy, resp. B.3.1. 

Tabulka 78 p$edstavuje nabídku a poptávku v jednotliv#ch díl*ích oblastech ZPS.  

  UDIMO - poptávka 
Pasport - 
nabídka  

Pasport/průzkum - průměrné obsazení 3 
měření Podíl R z 

nabídky 
oblast obsazeno na komunikaci v rozporu průzkum ráno dopoledne odpoledne večer 

A1 12 0 0 230 110 128 116 40 0,052 
A2 136 0 3 305 196 191 162 166 0,446 
A3 231 3 18 283 231 245 246 251 0,816 
A4 274 15 5 372 306 341 309 313 0,737 
B1 149 55 9 325 210 209 212 207 0,459 
B2 201 0 5 387 210 209 212 207 0,519 
B3 397 47 25 447 348 341 386 429 0,888 
C1 607 35 29 790 576 483 513 673 0,768 
C2 729 61 57 877 589 602 633 765 0,831 

Suma 2736 216 151 4016 2776 2750 2788 3051 0,681 
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Tabulka 78: souhrn nabídky a poptávky v díl*ích oblastech ZPS 

Podíl po*tu vozidel odstaven#ch v no*ních hodinách (pr'zkum UDIMO) ve vztahu k celkové nabídce (Pasport) je 
základním indikátorem v#znamu rezidentního parkování v území. Pokud vliv R je rozhodující pak jsou obvykle tato 
území $e"ena ve dvou konceptech: 

a) Monofunk*ní s nabídkou rezident/abonent (R/A), kdy podnikatelé vyu%ívají zastupitelnost poptávky 
b) Polyfunk*ní, kdy jsou jasn! vymezené rezidentní lokality (R/A) a lokality pro krátkodobé parkování PA. 

Dle v#"e dolo%ené tabulky 78 je z$ejmé, %e oblast A1 funguje jako záchytné parkovi"t!, dá se p$edpokládat, %e tuto 
lokalitu vyu%ívá také u%ivatelská skupina zam!stnanec. Naopak v#razn! p$eva%ující rezidentní v#znam je z$eteln# u 
oblastí A3, A4, B3, C1 a C2, ve kter#ch existující smí"en# systém není zcela vhodn#. Naopak efektivní je smí"ená 
forma u oblastí A2, B1 a B2. 

V#razné rozdílnosti v zastoupení krátkodobého parkování PA v'*i faktické poptávce a celkovému potenciálu nabídky 
za 24 hodin jsou odhadovány rovn!% v jednotliv#ch lokalitách. Nap$íklad v lokalit! ulice Bulharská (oblasti 21, 28) 
vychází podíl PA k faktické poptávce p$ibli%n! 21,1 % a vyu%ití potenciálu zhruba 5,8 %, v p$ípad! lokality ulice 
Bratranc' Veverkov#ch (oblasti 1, 5, 8) pak zastoupení v poptávce kolem 16,5 % a vyu%ití potenciálu cca 14,9 %. 
Zcela odli"ná situace je v lokalit! ulice Arno"ta z Pardubice (oblasti 3, 3a, 7), podíl PA v poptávce *iní zhruba 67,8 % 
a vyu%ití celkového potenciálu pak kolem 46,3 %. Uvedené odborné odhady potvrzují názor o zna*né rozdílnosti 
jednotliv#ch lokalit z pohledu celkového nastavení systému. 

V'stupy z dodan'ch podklad( Dopravního podniku m%sta Pardubice, a.s. 

a) Po*et plateb v PA za rok 2019; v úhrnu 887145 plateb 

  
Leden Únor Bře-

zen 
Duben Kvě-

ten 
Čer-
ven 

Červe-
nec 

Srpen Září Říjen Listo-
pad 

Prosi-
nec 

Celkem 

Celkem rok 2019 74918 70358 82997 79844 81854 68021 67759 67449 71517 69851 77144 75433 887145 

Tabulka 79: po*et plateb v PA za rok 2019 

Pokud se odvodí pr'm!rn# po*et plateb za období leden a% kv!ten a zá$í a% $íjen, kter# *iní p$ibli%n! 76 tisíc transakcí, 
zohlední pr'm!rn# po*et pracovních dní a vliv sobotního provozu, pak vychází v pr'm!rném pracovním dni zhruba 
3,4 tisíc plateb/24 hodin. B!%n# podíl "pi*kové hodiny *iní kolem 7 %, co% p$edstavuje kolem 240 plateb/hodinu. 
S ohledem na velikost regulovaného území, celkovou nabídku míst a po*et PA se zdá uveden# objem nízk#. P$í*inou 
m'%e b#t ni%"í poptávkou u%ivatelské skupiny krátkodob#/dlouhodob# náv"t!vník, nekázní u%ivatel', jist# vliv m'%e 
mít také nabídka parkovacích ploch fungujících mimo systém ZPS. 

Proto%e v#sledky Pr'zkumu obsazenosti parkování neumo%+ují odvodit pr'm!rné doby parkování u jednotliv#ch 
u%ivatelsk#ch skupin, tedy stanovit objem vozidel, kter# systém vyu%ívá, byl proveden odborn# odhad, jeho% popis je 
uveden v kapitole 10.2.4 P$íklad v#stupy pr'zkumu statické dopravy, odhad pro m!sto Pardubice. Podle tohoto 
odborného odhadu vychází, %e nabídku zhruba 4 tisíce stání v území ZPS fakticky vyu%ívá p$ibli%n! 11-12 tisíc 
vozidel/24 hodin b!%ného pracovního dne. Porovnání s po*ty plateb pro pr'm!rn# pracovní den znamená, %e podíl 
plateb tvo$í zhruba 30 % z celkového po*tu vozidel v rámci systému ZPS. 

b) Po*et parkovacích karet vydan#ch za období únor 2019 a% leden 2020 

Místo březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen 
vrácené karty za 

období celkem 

Zóna A 426 209 65 19 35 18 22 34 25 10 14 10   38 849 

Zóna B 625 299 70 26 20 27 27 17 20 10 9 12   42 1120 

Zóna C 972 378 104 56 47 42 33 29 35 29 28 23   56 1720 

BR 158 11 1 1 2 3       1 2       179 
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Celkem 2181 897 240 102 104 90 82 80 80 50 53 45   136 3868 

Tabulka 80: p$ehled po*tu prodan#ch parkovacích míst v jednotliv#ch lokalitách /zdroj: MMP 

Za dolo%ené období bylo vydáno celkem 3868 parkovacích karet. Pr'zkumem UDIMO bylo zji"t!no 3103 odstaven#ch 
vozidel v no*ních hodinách. Rozdíl 765 ve prosp!ch vydan#ch karet bude zap$í*in!n nap$. existencí dal"ích druh' 
parkovacích karet, krom! rezidentní jsou k dispozici abonentní a pro vlastníka nemovitosti. 

10.2.3 Parkovací plochy/objekty mimo systém ZPS 

Jedná se o parkovací plochy a objekty m!stské i soukromé v rámci území ZPS, funk*n! v"ak mimo systém ZPS. 
Nabídka, která je primárn! zam!$ena na krátkodobé a dlouhodobé náv"t!vníky, nebyla zahrnuta do sledování v rámci 
dokumentace „Pr'zkumu obsazenosti parkování“. Z hlediska cenové struktury mají p$evá%n! specifické parametry, 
v ojedin!l#ch p$ípadech blízk#ch m!stskému systému. Informace, t#kají se nabídky mimo systém ZPS, byly získány 
telefonick#m dotazováním, osobním setkáním nebo koresponden*n!. Data byla získána pouze od n!kolika subjekt', 
ta byly následn! vyu%ity pro odborné odhady t#kající se tohoto segmentu nabídky. 

V zásad! se jedná o následující skupiny: 
a) parkovací plochy/objekty ve$ejn! p$ístupné 
b) parkovací plochy/objekty v rámci obchodních center. 

Ad a) Parkovací plochy/objekty ve)ejn% p)ístupné – souhrnná nabídka 1117 stání 
 parkovi"t! 17. listopadu/(tefánikova; kapacita 198 stání, z toho 25 vyhrazen#ch 
 parkovi"t! u zimního stadionu; kapacita 330 stání, z toho 223 vyhrazen#ch 
 parkovi"t! Na Hrádku; orienta*ní kapacita 60 stání, z toho 20 vyhrazen#ch 
 parkovi"t! Macho+ova pasá%, Za Pasá%í; kapacita 99 stání, z toho 49 vyhrazen#ch 
 parkovací d'm (PD) Karla IV; orienta*ní kapacita 280 stání 
 parkovi"t! Plaveck# bazén; kapacita 150 stání. 

V rámci uveden#ch parkovacích ploch a objekt' je *ást nabídky vyhrazena, v úhrnu bylo zji"t!no celkem 297 stání, 
p$i*em% rozhodující díl p$edstavuje 223 vyhrazen#ch stání na parkovi"ti u zimního stadionu. 

Ad b) Parkovací plochy/objekty v rámci obchodních center – souhrnná nabídka 648 stání 
 parkovací plocha Tesco, ulice K Polabinám; kapacita 68 stání 
 PD Atrium Palác; orienta*ní kapacita 500 stání 
 PD Obchodní centrum Grand; orienta*ní kapacita 80 stání. 

V této souvislosti je nezbytné uvést, %e v t!sném sousedství území ZPS a vlakové stanice Pardubice hlavní nádra%í 
je situováno Obchodní centrum Pardubice s celkovou nabídkou kolem 1000 parkovacích stání. 

10.2.4 P)íklad v'stupy pr(zkumu statické dopravy, odhad pro m%sto Pardubice 

Na grafu 41 je dolo%en standardní v#stup z pr'zkumu parkování v regulovan#ch oblastech ZPS, kdy je cílem 
zmapovat poptávku z hlediska u%ivatelsk#ch skupin. Jedná se o srovnatelnou dopravní situaci, území ZPS 
s podobn#mi funkcemi a aktivitami v rámci tohoto území. Dopravní pr'zkum byl proveden ve statutárním m!st! 
Chomutov s po*tem obyvatel 48,7 tisíc osob, tedy zhruba polovi*ní v'*i po*tu obyvatel m!sta Pardubice.  
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Graf 39: ukázka v#stupu z dopravního pr'zkumu statické dopravy v oblasti ZPS /zdroj: UDIMO 

Pokud se srovná po*et vozidel obyvatel dle grafu v 5 hodin ráno s daty z no*ního pr'zkumu odstaven#ch vozidel, 
kter# identifikoval 3103 vozidel, je p$ibli%n! zachován pom!r dvojnásobku. Toto bylo v#chodiskem pro odborn# odhad 
poptávky, vyu%ívající území ZPS k parkování a odstavování vozidel.  

Na základ! uvedeného v#chodiska, se zapo*tením nabídky mimo systém ZPS a dal"ích odborn#ch propo*t', 
t#kajících se parametr' jednotliv#ch u%ivatelsk#ch skupin, lze odvodit celkovou poptávku v $e"eném území na 
p$ibli%n! 14-16 tisíc vozidel/24 hodin b!%ného pracovního dne. 

Maximální hodinová poptávka jednotliv#ch u%ivatelsk#ch skupin m'%e pak *init p$ibli%n!: 
 obyvatel    2,7 tis. vozidel 
 zam!stnanec    1,3 tis. vozidel 
 krátkodob# náv"t!vník   0,6 tis. vozidel 
 dlouhodob# náv"t!vník   0,4 vozidel.   

10.3 LOKALITY BYDLENÍ 

Z obecného pohledu musí b#t nabídka a poptávka v rovnováze. Dle pr'zkumu v terénu je pak spí"e d'le%it!j"í 
otázkou, v jakém rozsahu odstavená vozidla spl+ují a dodr%ují platnou legislativu danou zákonem 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích. Podle zn!ní §25 odstavec 3) je stání a zastavení dovoleno za uveden#ch 
podmínek – „P$i stání musí z'stat voln# alespo+ jeden jízdní pruh "irok# nejmén! 3 m pro ka%d# sm!r jízdy; p$i 
zastavení musí z'stat voln# alespo+ jeden jízdní pruh "irok# nejmén! 3 m pro oba sm!ry jízdy“. Toto ustanovení 
garantuje dopravní dostupnost vozidel HZS, resp. vozidel IZS obecn!. 

V lokalitách bydlení s nízkou intenzitou silni*ní dopravy je podle &SN 736110 mo%né vycházet pouze z parametr' 
stísn!ného prostoru. Pro obousm!rné komunikace je v od'vodn!n#ch p$ípadech dovoleno pracovat se "í$kou 
jízdního pruhu a% 2,5 m, nejmén! pak 2,25 m. Jednopruhové obousm!rné komunikace pak musí respektovat 
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po%adavek pro dopravní dostupnost vozidel IZS na "í$ku alespo+ 3 m, jejich vyu%ívání v"ak &SN dále podmi+uje 
existencí v#hyben (míst pro míjení) a intenzitou dopravy do 500 vozidel/24 hodin v obou sm!rech. 

D'le%it#m aspektem $e"ení obytn#ch lokalit je také skute*nost, %e se zde beze zbytku projevuje v#voj 
automobilizace, kter# m'%e b#t korigován demografick#mi zm!nami a probíhající suburbanizací v území. 

Celkem bylo sledováno 12 obytn#ch lokalit dle seznamu a obrázku 77: 

• Bílé P$edm!stí 
• Drá%ka 
• Dubina 
• Dukla 
• Karlovina 
• Pardubice-sever 
• Polabiny 
• Staré M!sto 
• Stava$ov 
• Vi"+ovka 
• Závodu Míru 
• Zelené P$edm!stí 

 

Obrázek 77: vymezené oblasti pr'zkumu bytové zástavby 

Nabídka odstavování vozidel ve sledovan#ch lokalitách je tvo$ena p$evá%n! následujícími druhy:   

• záchytné parkovi"t! nezpoplatn!né na okraji zástavby  
• parkovací plochy nezpoplatn!né  
• parkovací zálivy, parkování na komunikaci 
• gará%ové objekty (informativn!, nebyla zkoumána nabídka v rámci nep$ístupn#ch prostor bytov#ch dom'). 
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10.3.1 Souhrnná bilance 

Souhrnná poptávka v t!chto oblastech dosáhla 17216 odstaven#ch (a zaparkovan#ch) vozidel. Z celkové poptávky 
bylo evidováno 1738 vozidel zaparkovan#ch a odstaven#ch v rozporu s legislativou, co% z celku p$edstavuje zhruba 
10,1 %.  Za nevyhovující nevyzna*ená stání bylo p$i pr'zkumu souhrnn! ozna*eno p$edev"ím stání na dvoupruhové 
obousm!rné komunikaci, p$ípadn! poru"ení jin#ch pravidel silni*ního provozu, jako nap$. odstavování na nástupní 
plo"e pro po%ární techniku, odstavení na zákazech stání/zastavení, p$edev"ím na %luté *á$e v k$i%ovatkách, odstavení 
v zákazech stání apod. Podrobn!j"í v#sledky pr'zkumu jsou sou*ástí p$ílohy B - Dopravní pr'zkumy, resp. B.3.1.  

Zaznamenáno bylo dále 431 vozidel odstaven#ch na soukrom#ch plochách, které nebyly zahrnuty do celkové 
poptávky, jednalo se p$evá%n! o vozidla odstavená na parkovi"ti p$ilehl#ch obchod' po zavírací dob!. Orienta*ním 
pr'zkumem ve$ejn#ch mapov#ch podklad' (Mapy.cz, OpenStreetMap) pak bylo zji"t!no 2172 gará%ov#ch objekt', 
v*etn! hromadn#ch gará%í. 

Zji"t!no bylo celkem 321 nákladních vozidel (v#hradn! do 3,5 t) tvo$ících zhruba 1,9 % z celkové poptávky.  

Celková nabídka ve sledovan#ch oblastech *inila 13373 vyzna*en#ch stání a 2105 nevyzna*en#ch stání, které spl+ují 
podmínky dostupnosti pro vozidla IZS. Souhrnná bilance pak *iní nedostatek -451 stání, a to za p$edpokladu, %e by 
do"lo k p$esunu vozidel odstaven#ch v rozporu do míst s dostupnou vyhovující kapacitou. Souhrnné informace 
obsahuje tabulka 81. 

Oblast 
vyznačená stání nevyznačená stání 

dodávky 
(z celkové 
poptávky) 

soukromé 
plochy 

garáže 

obsazeno volno vyhovující nevyhovující - - - 

Dubina 2068 105 261 352 49 43 414 

Drážka 868 94 382 503 39 2 343 

Višňovka 1418 111 308 107 42 66 143 

Dukla 1587 226 343 210 30 0 532 

Stavařov 134 3 17 39 7 0 0 

Pardubice-sever 572 34 37 43 15 0 0 

Polabiny 4080 283 430 287 96 320 550 

Karlovina 769 172 72 58 11 0 20 

Bílé Předměstí 292 95 132 33 9 0 65 

Staré Město 262 8 7 25 7 0 0 

Zelené Předměstí 744 74 81 52 8 0 105 

Závodu Míru 579 82 35 29 8 0 0 

Celkem 13373 1287 2105 1738 321 431 2172 

Tabulka 81: podrobná bilance nabídky a poptávky ve sledovan#ch oblastech bytové zástavby 
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Graf 40: celková bilance pr'zkumu v oblastech bytové zástavby 

Tabulka 82 dokládá souhrnnou bilanci odstavování vozidel v jednotliv#ch oblastech bytové zástavby, sou*ástí 
souhrnu je orienta*ní propo*et stupn! automobilizace pro stav obyvatelstva dle SLDB 2011. D'vodem p$ibli%n#ch 
dat je orienta*ní stanovení po*tu obyvatel dle s*ítacích obvod', které ne zcela úpln! kopírují hranice vymezen#ch 
oblastí. Do po*tu odstaven#ch vozidel byly zapo*teny také vozidla na soukrom#ch plochách a gará%e. Celkov# stupe+ 
automobilizace vychází na úrovni 339,3 vozidel/1000 obyvatel, pokud zapo*teme úbytek obyvatel 10 %, co% je úbytek 
mezi SLDB 2011 a SLDB 2001, pak lze odhadovat pro stávající stav hodnotu 377 vozidel/1000 obyvatel. Stupe+ 
automobilizace dle pr'zkumu dopravního chování (rok 2017/2018) byl odvozen na 405-427 vozidel/1000 obyvatel, 
dle registru vozidel na území ORP Pardubice k 1. 1. 2020 pak 550,6 vozidel/1000 obyvatel. Zna*n# rozdíl je zcela 
b!%n#, v bytové zástavb! lze v#sledky charakterizovat jako automobilizaci domácností, v p$ípad! celkového stupn! 
automobilizace je vycházeno z evidence v"ech osobních vozidel, tedy i slu%ebních. Rovn!% automobilizace pro území 
m!sta a území ORP jsou rozdílná, pro území ORP m'%e b#t vy""í o cca 11 %.  

Oblast poptávka nabídka 
nevyhovující 

stání 
statistická bi-

lance 
stupeň automobi-

lizace 

Dubina 2329 2434 352 -247 356,5 

Drážka 1250 1344 503 -409 310,8 

Višňovka 1726 1837 107 4 415,6 

Dukla 1930 2156 210 16 455,0 

Stavařov 151 154 39 -36 383,8 

Pardubice-sever 609 643 43 -9 356,3 
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Polabiny 4510 4793 287 -4 359,4 

Karlovina 841 1013 58 114 267,8 

Bílé Předměstí 424 519 33 62 238,7 

Staré Město 269 277 25 -17 221,1 

Zelené Předměstí 825 899 52 22 221,8 

Závodu Míru 614 696 29 53 247,4 

Oblasti dohromady 15478 16765 1738 -451 339,3 

Tabulka 82: souhrnná bilance odstavování vozidel v jednotliv#ch oblastech bytové zástavby 

Základní statistické údaje: 

• orienta*ní stupe+ automobilizace ve sledovan#ch oblastech *iní 339 vozidel/1000 obyvatel, p$i zohledn!ní 
pr'm!rného poklesu obyvatel o 10 % (pokles mezi SLDB 2011/2001) vychází automobilizace na úrovni 377 
vozidel/1000 obyvatel 

• z hlediska po*tu a podílu nevyhovujících stání k poptávce je nejhor"í situace v lokalit! Drá%ka (503 
stání/28,7 %), následuje oblast Dubina (352 stání/13,1 %) a Dukla (210 stání/9,8 %); naopak nejlep"í situace 
z hlediska bilance je v lokalit! Karlovina (voln#ch 114 stání) 

• p$es 500 gará%ov#ch stání bylo lokalizováno v oblastech Dukla (532) a Polabiny (550), naopak %ádná gará% 
nebyla lokalizována v lokalitách Stava$ov, Pardubice-sever, Staré M!sto a Závodu Míru (zde gará%e pod 
bytov#mi domy) 

• nejv!t"í podíl nákladních vozidel do 3,5 tuny z celkové poptávky se vyskytoval v oblasti Stava$ov (3,7 %) 
nejmen"í pak v oblasti Zelené P$edm!stí (0,9 %) 

• nejvíce vozidel odstaven#ch na voln! p$ístupn#ch, ale soukrom#ch plochách bylo odstaveno v oblasti 
Polabiny (320 vozidel-Kaufland B!lehradská) 

Problematické lokality  

Jedná se o p$iblí%ení problematiky lokalit s nejvíce komplikovanou dopravní situací z hlediska stavu dopravy v klidu. 
Vybran#mi oblastmi jsou: 

• Drá%ka 
• Dubina 
• Dukla, 

podrobn!j"í informace o uveden#ch lokalitách a dal"í oblasti jsou dolo%eny v p$íloze B - Dopravní pr'zkumy, resp. 
B.3.1. 
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DRÁ)KA 

 

Graf 41: v#sledná bilance odstavování vozidel v oblasti Drá%ka 

Celková poptávka p$edstavuje 1753 odstavn#ch stání, p$i*em% 503 vozidel je odstaven#ch v rozporu s platnou 
legislativou (zhruba 28,7 % z celkové poptávky v oblasti). Pokud zohledníme nevyu%itou nabídku, pak záporná bilance 
(nedostatek) *iní 409 odstavn#ch stání. V lokalit! bylo evidováno 39 nákladních vozidel do 3,5 tuny a 343 gará%í. 
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Spojilská 17 3 8 37    25 28 37 -34 

Raabova 6  4  1   10 10 0 0 

Hraniční   6  4   6 6 0 0 

Na Kopci    12 1   0 0 12 -12 

Dašická 263 37 32 108 9 2 21 295 332 108 -71 

Brigádníků 29  5 5 1   34 34 5 -5 

Husova    9    0 0 9 -9 

Bezdíčkova 2 29 1 60 33 2   89 90 33 -32 

Sakařova   15     15 15 0 0 

Sezemická 1    1   8 0 0 1 -1 

U Háje    24    0 0 24 -24 

Na Okrouhlíku 1  69 35 1  113 70 70 35 -35 

Okružní 24 3 5 13    29 32 13 -10 

Studánecká 37 1 3 3    40 41 3 -2 

Spořilov   8     8 8 0 0 

Kotkova   18     18 18 0 0 

Gebauerova 4  12 2    16 16 2 -2 

Ke Kamenci 19 8 19 29 1   38 46 29 -21 

Wintrova II 6  7 4    13 13 4 -4 

Počápelská    1 1   0 0 1 -1 

Štrossova 7  17 4    24 24 4 -4 

Východní   1     1 1 0 0 

 868 94 382 503 39 2 343 1250 1344 503 -409 

Tabulka 83: souhrnná bilance za oblast vícepodla%ní bytové zástavby Drá%ka 

Nedostate*ná nabídka odstavn#ch stání je patrná zejména v ulicích: 

- Da"ická 
- Rumunská 
- Na Okrouhlíku 
- Spojilská,  

kde bylo v rámci pr'zkumu zaznamenáno 240 nevyhovujícím zp'sobem odstaven#ch vozidel, co% p$edstavuje 38,1 
% zji"t!né poptávky (poptávka 630 stání). V#sledná bilance odstavn#ch stání je pak záporná s hodnotou -200 stání. 
V rozhodující mí$e se jedná o odstavování vozidel na komunikaci se "í$kou kolem 6 m a s jednostrann#m parkováním 
vozidel, dále o odstavování vozidel u p$echodu pro chodce nebo v prostoru k$i%ovatky. 

Poznámka: V p$ípad! ulice Da"ická se jedná o soub!%nou komunikaci dopravn! napojenou na ulici Spojilská. 
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OBLAST DUBINA 

 

Graf 42: v#sledná bilance odstavování vozidel v oblasti Dubina 

Celková poptávka p$edstavuje 2681 odstavn#ch stání, p$i*em% 352 vozidel je odstaven#ch v rozporu s platnou 
legislativou (zhruba 13,1 % z celkové poptávky v oblasti). Pokud zohledníme nevyu%itou nabídku, pak záporná bilance 
(nedostatek) *iní 247 odstavn#ch stání. V lokalit! bylo evidováno 49 nákladních vozidel do 3,5 tuny a 411 gará%í. 
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ulice 
vyznačená stání nevyznačená stání 

dodávky 
(z cel-
kové 
po-

ptávky) 

sou-
kromé 
plochy 

garáže 
po-

ptávka 
nabídka 

nevyho-
vující 
stání 

statis-
tická bi-

lance 
obsa-
zeno 

volno 
vyhovu-

jící 
nevyho-

vující 
- - - 

Dubové návrší 53 1 2 5    55 56 5 -4 

Dubinská 134 10 14 8 6   148 158 8 2 

Erno Košťála 554 17 119 85 10   673 690 85 -68 

Jana Zajíce 396 63 37 48 9 43 116 433 496 48 15 

Josefa Janáčka 93   4    93 93 4 -4 

Bartoňova 345 7 56 73 11   401 408 73 -66 

Lidmily Malé 137 2 10 41    147 149 41 -39 

Blahoutova 83   19 6  298 83 83 19 -19 

Luďka Matury 273 5 23 69 7   296 301 69 -64 

 2068 105 261 352 49 43 414 2329 2434 352 -247 

Tabulka 84: souhrnná bilance za oblast vícepodla%ní bytové zástavby Dubina 

Nedostate*ná nabídka odstavn#ch stání je patrná zejména v ulicích: 

- Lidmily Malé 
- Lu.ka Matury 
- Barto+ova 
- Erno Ko",ála 

kde bylo v rámci pr'zkumu zaznamenáno 268 nevyhovujícím zp'sobem odstaven#ch vozidel, co% p$edstavuje 15 % 
zji"t!né poptávky (poptávka 1785 stání). V#sledná bilance odstavn#ch stání je pak záporná s hodnotou -237 stání. 
Také v této lokalit! se p$evá%n! jedná o odstavování vozidel na komunikace se "í$kou kolem 6 m a s jednostrann#m 
parkováním vozidel. V men"í mí$e se vyskytuje odstavování vozidel v prostoru k$i%ovatky, resp. t!sn! u p$echodu pro 
chodce. 
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OBLAST DUKLA 

 

Graf 43: v#sledná bilance odstavování vozidel v oblasti Dukla 

Celková poptávka p$edstavuje 2140 odstavn#ch stání, p$i*em% 210 vozidel je odstaven#ch v rozporu s platnou 
legislativou (zhruba 9,8 % z celkové poptávky v oblasti). Pokud zohledníme nevyu%itou nabídku, pak vychází kladná 
bilance 16 odstavn#ch stání. V lokalit! bylo evidováno 30 nákladních vozidel do 3,5 tuny a 532 gará%í. 
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K Barvírně 31 3  16    31 34 16 -13 
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1  39  3   40 40 0 0 

Na Záboří 16 11 5     21 32 0 11 

Kpt. Nálepky 69 12 36 2   505 105 117 2 10 

Lexova 162 14 1 11 1   163 177 11 3 

Artura Krause 111 31 15 65 7   126 157 65 -34 

Jilemnického 277 13 27 6 5   304 317 6 7 

Sokolovská 47 2 106 19    153 155 19 -17 
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Jiránkova 307 20 10 10 6   317 337 10 10 

Josefa Ressla 46 4  25   27 46 50 25 -21 

Wolkerova 139 26  30    139 165 30 -4 

Teplého 11 2 10 9    21 23 9 -7 

Čs. armády 139 28 6 12 4   145 173 12 16 

náměstí Dukel-
ských hrdinů 1 

54 3 88     142 145 0 3 

Gorkého 177 57  5 4   177 234 5 52 

 1587 226 343 210 30 0 532 1930 2156 210 16 

Tabulka 85: souhrnná bilance za oblast vícepodla%ní bytové zástavby Dukla 

Nedostate*ná nabídka odstavn#ch stání je patrná zejména v ulicích: 

- Josefa Ressla 
- Artura Krause 
- K Barvírn! 
- Wolkerova,  

kde bylo v rámci pr'zkumu zaznamenáno 136 nevyhovujícím zp'sobem odstaven#ch vozidel, co% p$edstavuje 28,5 
% zji"t!né poptávky (poptávka 478 stání). V#sledná bilance odstavn#ch stání je pak záporná s hodnotou -72 stání. 
Také v této lokalit! se p$evá%n! jedná o odstavování vozidel na komunikace se "í$kou kolem 6 m a s jednostrann#m 
parkováním vozidel. Dále se vyskytují p$ípady odstavování vozidel v prostoru k$i%ovatky a t!sn! u p$echod' pro 
chodce. 

10.4 PROBLÉMOVÉ OBLASTI, ANAL*ZY SWOT 

ROZHODUJÍCÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI 

• Systém zóny placeného stání lze charakterizovat jako kombinovan#/smí"en# s omezenou územní a cenovou 
podporou obyvatel/rezident' v území. Systém umo%+uje prolínání prakticky v"ech u%ivatelsk#ch skupin, díky 
parkovacím automat'm a tarif'm je z$ejmá orientace na krátkodobé a st$edn!dobé parkování do 2 hodin. 
U%ivatelská skupina zam!stnanec je systémem $e"ena okrajov!, dle odborn#ch odhad' o rozlo%ení poptávky 
podle u%ivatelsk#ch skupin je zde znát rozpor mezi poptávkou a stávajícím systémem organizování nabídky. 

• Dokumentace „Pasportizace“ definuje poptávku 2,8-3,1 tisíc vozidel v jednotliv#ch sledovacích obdobích, 
p$i*em% nabídka *iní zhruba 4 tisíce míst. Pr'm!rné vyu%ití nabídky dosahuje zhruba 70,7 %, dle jednotliv#ch 
oblastí je vyu%ití v rozmezí 42,8-85,9 %. Pokud se vychází z po*tu odstaven#ch vozidel dle pr'zkumu UDIMO 
a porovná se s nabídkou, pak míra rezidentního odstavování se pohybuje v rozmezí 5,2-88,9 %. Na základ! 
uvedeného lze konstatovat, %e plo"né $e"ení území kombinovanou/smí"enou formou zcela neodpovídá 
uveden#m zji"t!ním. V p$edm!tném území se nachází více oblastí s dominancí rezidentního odstavování 
ne% jen sou*asn#ch 5 lokalit.  

• Dle dokumentace „Pasportizace parkovacích zón A, B, C v Pardubicích“ je celková nabídka parkovacích a 
odstavn#ch stání 3992 míst. Dal"í ve$ejn! p$ístupná nabídka ploch a objekt', mimo rámec obchodních 
center *iní 1117 stání, nabídka v rámci OC pak dosahuje 648 stání. Pokud pomineme nabídku OC, pak zhruba 
21,9 % kapacity je organizováno mimo systém ZPS. Tato nabídka by mohla b#t sou*ástí systému ZPS. 

• Souhrnná poptávka ve sledovan#ch oblastech bydlení *inila 17647 vozidel, 1738 vozidel bylo zaparkovan#ch 
a odstaven#ch v rozporu s legislativou, co% z celku p$edstavuje zhruba 9,8 %. Dal"ích 431 vozidel bylo 
odstaveno na soukrom#ch plochách, jednalo se p$edev"ím parkovi"t! obchod' po zavírací dob!, v po*tu 
320 vozidel jde o Kaufland B!lehradská. 
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• Zji"t!no bylo celkem 321 nákladních vozidel (v#hradn! do 3,5 t) tvo$ících zhruba 1,9 % z celkové poptávky, 
která jsou odstavena na stáních pro osobní vozidla. 

ANAL1ZA SWOT 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
S1: Systém regulace dopravy v klidu v rámci 
vymezeného území zóny placeného stání s územním a 
cenov#m zv#hodn!ním rezidentní parkování. 

W1: Plo"né $e"ení formy smí"eného parkování v rámci 
ZPS, omezená územní a cenová podpora bydlících 
v území ZPS. 

S2: Dostate*n# po*et parkovacích míst ve ve$ejném a 
soukromém prostoru pro krátkodobé parkování 
v rámci ZPS. 

W2: Nedostate*ná nabídka záchytn#ch parkovi", pro 
$e"ení dlouhodobého parkování skupin zam!stnanec a 
dlouhodob# náv"t!vník. 

S3: Vysok# po*et vyzna*en#ch odstavn#ch stání a 
odstavn#ch ploch v oblastech bytové zástavby. 
Probíhající revitalizace komunikací. 

W3: Nedovolené odstavování vozidel na komunikacích 
a k$i%ovatkách v lokalitách bytové zástavby. Rizika 
spojená s bezpe*ností cyklistické dopravy. 

S4: Dopravn! zklidn!ná území, $e"ení jednopruhov#ch 
obousm!rn#ch komunikací. 

W4: Absence dal"ího rozvoje systému organizování 
dopravy v klidu s celom!stsk#m rozsahem. 

 
W5: Odstavování nákladních vozidel do 3,5 tuny na 
odstavn#ch stáních pro osobní vozidla. 

P)íle$itosti (O) Hrozby (T) 

O1: Rozvoj celom!stského systémového $e"ení 
dopravy v klidu, dopln!ní záchytn#ch parkovi",, v*etn! 
navád!cího systému. 

T1: R'st automobilizace s negativním dopadem na 
zvy"ující se nároky na $e"ení dopravy v klidu, zejména 
dopad na )P ve form! záboru zelen! ve prosp!ch 
parkování. 

O2: Úprava organizování dopravy v klidu v území ZPS 
v návaznosti na aktualiza*ní pr'zkum parkování a 
odstavování v centru a navazujícím okolí. 

T2: Odstavování vozidel na komunikacích 
s nedostate*nou "í$kou, rizika v dostupnosti území 
vozidly IZS. 

O3: Dopln!ní nabídky v obytn#ch oblastech, $e"ení 
odstavování vozidel na komunikaci, zaji"t!ní 
dostupnosti území, p$ípadn! i územní regulace 
s maximálním d'razem na zachování zelen! a funkce 
ve$ejn#ch prostranství.  

T3: Rostoucí náklady spojené s provozováním a 
rozvojem systému organizování dopravy v klidu. 

O4: Usm!rn!ní odstavování nákladních vozidel do 3,5 
tuny v rámci oblastí bytové zástavby. 

T4: Neochota u%ivatel' p$ipustit, %e parkování je 
slu%ba, která m'%e b#t regulována a zpoplatn!na. 

O5: Rozvoj systému Car Sharing, sni%ování poptávky 
po parkovacích a odstavn#ch stání. 
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11. DOPRAVNÍ MODEL 

Ú*elem dopravního modelu je napodobení skute*ného dopravního procesu podle zji"t!n#ch nebo znám#ch 
zákonitostí. Jedná se o idealizovanou podobu *ásti reálného sv!ta, zalo%enou na logick#ch a dal"ích vazbách se 
vzájemnou interakcí. Dopravní model je selektivní aproximací (vybranou p$ibli%nou hodnotou), která zd'raz+uje 
v#znamné aspekty dopravního sv!ta a ty nev#znamné nebo nahodilé potla*uje. V#hodou modelu dopravy je, %e na 
základ! znalostí vazeb systému umo%+uje p$edpov!. chování tohoto systému p$i r'zn#ch situacích a podmínkách.  

Modelování dopravy a získávání analytick#ch v#stup' k posouzení aktuální a v#hledové dopravní situace provází cel# 
proces vytvá$ení plánu mobility. Cílem dopravního modelu je p$edev"ím návrh dopravních $e"ení pro krátkodob# a 
dlouhodob# horizont a jejich posouzení na základ! p$edcházející dopravní anal#zy. Bez dopravního modelu nelze 
kvalitn! posoudit navrhované zm!ny v území ani v organizaci dopravy. Zam#"lené vyhodnocení vlivu na %ivotní 
prost$edí takté% nelze provést bez znalosti intenzit dopravy na jednotliv#ch úsecích komunika*ní sít!. 

Zpracovan# dopravní model je vázán na zájmové m!sta Pardubice. Mo%nosti dal"í aplikace dopravního modelu závisí 
na disponibilit! pot$ebn#ch vstupních údaj' a na jejich kvalit!. Zpracováním modelu dopravy se rozumí vytvo$ení 
stavby modelu a jeho kalibrace a validace. 

11.1 CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍHO MODELU 

&ty$stup+ové multimodální dopravní modely mají své definované vstupní a v#stupní veli*iny, základní *ásti a 
dimenze. Vstupní veli*iny se li"í pro ka%d# model v závislosti na dostupnosti zdroj' dat *i mo%nosti pr'zkum'. 
V#stupní veli*iny se li"í od cíle ka%dého konkrétního dopravního modelu. Ka%d# model ale obsahuje shodné 
definované *ásti, kter#mi jsou prom!nné, parametry a principy ve form! v#po*tov#ch matematick#ch funkcí. 

DEFINICE V1PO&TOVÉ &ÁSTI MODELU 

Prom!nná je vstupní *i v#stupní veli*ina. Tedy matematická *i logická interpretace deklarovaného objektu. 

Parametr je nem!nná hodnota tzv. charakteristické koeficienty. Tyto parametry nab#vají v"eobecn! platn#ch 
hodnot zji"t!n#ch statistick#m vyhodnocením jevu. V pr'b!hu v#po*tu se nem!ní. 

Principy ve form! matematick#ch funkcí vytvá$ejí vztahy mezi vstupními hodnotami, parametry a v#sledky.     

Struktura dat &ty)stup1ového modelu:  

• �socioekonomická data a zonální data 
• �modelová sí, pro jednotlivé dopravní submódy 
• �matice p$epravních vztah' 
• �v#po*tové funkce 

Dimenze &ty)stup1ového modelu dopravy: 

• �ú*el cesty 
• �druh dopravního prost$edku 
• �modelov# *as 
• �u%ivatelsky definované dimenze 
• �v#sledky 
• �iterace 
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MODELOVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY 

&ty$stup+ov# model je za%it# název pro komplexní dopravní model rozd!len# na 4 základní úlohy, z nich% první 3 
spadají do modelování dopravní poptávky a poslední do modelování dopravní nabídky. 

Modelování dopravní poptávky: 

1. �vznik p$epravních pot$eb (objemy zdrojové a cílové dopravy území) – první krok ur*uje, kolik cest v dopravní 
zón! vnikne a kolik cest v ní kon*í 

2. �rozd!lení p$epravních vztah' (sm!rování dopravních proud') – druh# krok ur*uje, mezi kter#mi dopravními 
zónami budou sm!$ovat vzniklé cesty  

3. �d!lba p$epravní práce (rozlo%ení dopravních prost$edk') – t$etí krok ur*uje, které dopravní prost$edky budou 
pro dopravní cesty vybrány 

Modelování dopravní nabídky: 

4. �p$id!lení dopravní zát!%e (zatí%ení sít!) na sí, dopravních subsystém' – *tvrt# krok ur*uje, kudy budou 
jednotlivé cesty vykonány 

P$id!lení dopravní zát!%e úzce souvisí s vlastnostmi celé dopravní sít!. V p$ípad! kapacitn! závisl#ch model' je pak 
dopravní zat!%ování p$id!lováno na sí, v postupn#ch krocích a závisí na stupni saturace jednotliv#ch dopravních 
mód', k uspokojivému v#sledku je proto nutné dojít iteracemi. 

DOPRAVNÍ MODEL PARDUBIC 

Ní%e jsou zobrazeny nejd'le%it!j"í atributy a dimenze modelu, dopravní model byl sestaven v software OmniTRANS: 

Atributy modelu Dimenze 

Kalibrační rok 2020 IAD, 2020 VHD, 2020 cyklistická doprava 

Prognóza pro roky 2035 

Řešené území město Pardubice (zájmové území) 

Vnější oblasti obce sousedící s městem Pardubice, včetně hlavních regionálních, 
nadregionálních vazeb agregovaných do vnějších dopravních zón 

Zónování oblastí 
 

 vnitřní území – město Pardubice 
 vnější území – okolní obce a další významné vazby 

Druhy dopravních 
módů 

individuální automobilová doprava (osobní a nákladní), veřejná osobní 
doprava (železniční, linková a městská hromadná doprava), cyklistická a pěší 
doprava 

Účel cesty (mimo ná-
kladní dopravu) 

domov, práce, škola, ostatní (nákupy, služby, rekreace apod.) 

Modelové časy reprezentativní pracovní den (24 hodin) 

Zatížení modelové 
sítě 

kapacitně závislé zatěžování pro modelový čas 24 hodin (silniční doprava 
modelována kapacitně závisle také pro špičkovou hodinu) 

Modelování poptávky  vznik cest na základě apriorní poptávky podle účelu 
 rozdělení cest na základě gravitačního modelu se syntetickou maticí 
 volba dopravního prostředku dle logitové funkce pravděpodobnosti 
 zatížení sítě dle konkrétního dopravního systému / matice 
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 IAD – zatížení sítě metodou ICA 
 VHD (včetně pěší) – zatížení metodou založenou na jízdních 

řádech 
 cyklistická doprava – zatížení metodou přírůstků 
 nákladní doprava – zatížení metodou přírůstků 

Tabulka 86: atributy a dimenze dopravního modelu 

11.1.1 Zonální struktura 

Objemy dopravy se vypo*ítávají pro tzv. dopravní okrsky nebo zóny. Ka%dá zóna je ur*ena svou hranicí a sv#m 
t!%i"t!m. Toto t!%i"t! p$edstavuje zjednodu"en# cíl a zdroj v"ech cest v zón! za*ínajících a kon*ících. Dopravní 
model Pardubic má dopravní zóny *len!ny na vnit$ní a vn!j"í. 

Statutární m!sto Pardubice plní funkci p$irozeného spádového centra pro "ir"í území, zaji",uje v"echny d'le%ité 
okresní a regionální funkce. Vn!j"í zájmové území dopravního modelu zahrnuje oblasti, ve kter#ch se mohou projevit 
v#znamné zm!ny v p$epravních vztazích na základ! opat$ení hodnocen#ch dopravním modelem. Ovlivn!ní sít! 
posuzovan#m opat$ením *i stavbou lze o*ekávat i mimo zájmové území, toto ovlivn!ní by v"ak zde m!lo b#t 
minimální. Z tohoto d'vodu zájmové území zahrnuje oblast území m!sta Pardubice a spádové oblasti, v*etn! obcí 
Kun!tice, Lány u Da"ic, Úh$etická Lhota, Dubany, T$ebosice, Staré Jesen*any a D$enice. V pot$ebné mí$e jsou 
zahrnuty vazby na dal"í okolní m!sta a obce, v*etn! hlavních regionálních, nadregionálních vazeb. 

 

Obrázek 78: vymezení zájmového území PUMM Pardubice /zdroj: SUMF Pardubice 

Vnit$ní zóny modelu korespondují se strukturou administrativních jednotek. Zóny jsou kompaktní, se zvy"ující se 
podrobností sm!rem do centra území. Zonální struktura m!sta je stanovena na úrovni s*ítacích obvod' (SO), aby 
zachytila zm!ny v p$epravních vztazích, které nastanou na základ! vlivu posuzovan#ch opat$ení a zám!r' 
hodnocen#ch dopravním modelem. 
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Obrázek 79: zonace vnit$ního území m!sta Pardubice na úrovni SO 

11.1.2 Dopravní sí/ 

Dopravní sí, je zadána pro silni*ní, %elezni*ní a nemotorovou dopravu. Atributy sledované na silni*ní síti jsou délka, 
kapacita, rychlost na nezatí%ené silni*ní síti, rychlost na zatí%ené silni*ní síti, povolené dopravní systémy, linkové 
vedení ve$ejné dopravy a jeho dopravní nabídka. Základní informace o kapacit! a rychlosti byly stanoveny na základ! 
&SN 736101 a &SN 736110. 

Základní dopravní sí, modelu zahrnuje: 

 místní komunikace obslu%né 
 místní komunikace sb!rné 
 komunikace I. t$ídy 
 komunikace II. t$ídy 
 komunikace III. T$ídy 
 silnice pro motorová vozidla 
 dálnice 
 v#znamné stezky pro cyklisty 
 v#znamné p!"í zóny 
 %elezni*ní trat!  

Ve spádovém území m!sta a v jeho vzdálen!j"ím okolí je detail silni*ní sít! v takovém rozsahu, aby dopravní model 
umo%+oval posoudit plánovaná opat$ení v rámci návrhové *ásti. )elezni*ní infrastruktura navazuje na infrastrukturu 
silni*ní a zastávky ve$ejné hromadné dopravy jsou propojeny se silni*ní infrastrukturou. Napojení dopravních zón na 
dopravní sí, je realizováno pomocí konektor', a to v místech s nejv!t"í atraktivitou území (osídlené oblasti, nákupní 
st$edisko, v#znamn# podnik, kde je mnoho pracovních míst apod.). 
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Obrázek 80: rozsah základní dopravní sít!, barevné rozli"ení podle druhu komunikace 

LINKY VE-EJNÉ DOPRAVY  

Pro v#po*et zatí%ení ve$ejnou dopravou je zvolena metoda zalo%ená na jízdních $ádech, vyu%ívající informací o vedení 
linek ve$ejné dopravy, cestovním *asu a dopravní nabídce. Linky ve$ejné dopravy jsou zadány pro celé území 
obsluhované DPMP. Cestovní doby, vedení linek, *etnost spoj' a místa zastavení jsou zadány na základ! platn#ch 
jízdních $ád' v roce 2020, spoje jedoucí ve dny úter# a% *tvrtek.  

Linky ve$ejné hromadné dopravy jsou tvo$eny autobusy a trolejbusy MHD, autobusovou linkovou dopravou a 
%elezni*ní osobní dopravou. 
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Obrázek 81: linky ve$ejné hromadné dopravy, barevné rozli"ení podle druhu dopravního prost$edku 

 

Obrázek 82: ukázka zadání jízdního $ádu v databázi softwaru OmniTRANS 

11.2 VSTUPNÍ DATA DOPRAVNÍHO MODELU 

TYPY VSTUPNÍCH DAT POU)IT1CH V DOPRAVNÍM MODELU 

Vstupní data pro tvorbu dopravního modelu lze shrnout do n!kolika kategorií: 

• �dopravní zóny 
• �dopravní sí, a její parametry 
• �zastávky a stanice 
• �vedení linek ve$ejné dopravy 
• �socioekonomická data 
• �dopravní chování obyvatelstva 
• �p$epravní proudy v osobní doprav! 
• �dopravní zatí%ení v osobní doprav! 
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Dopravní zóny 

Vstupní data pro dopravní oblasti jsou vektorové vrstvy ve formátu SHP importované z Geografického informa*ního 
systému (GIS). Zdrojem dat je &esk# statistick# ú$ad (&SÚ) nebo &esk# ú$ad zem!m!$ick# a katastrální (&ÚZK). 

Model dopravy zahrnuje celkem 635 dopravních zón, z nich% 71 je vn!j"ích a 564 vnit$ních. 

Podkladní rastrové vrstvy zón byly pro model dopravy obdr%eny pro území statutárního m!sta Pardubice, dal"í 
podkladové mapy nejsou k dispozici. 

Dopravní sí/ a její parametry 

Dopravní sí, je rozd!lena na silni*ní, %elezni*ní a bezmotorovou. Silni*ní sí, je importována z vektorové vrstvy 
formátu SHP, zdrojem dat je -SD &R a Statutární m!sto Pardubice. )elezni*ní sí, je importována z vektorové vrstvy 
formátu SHP, zdrojem je databáze ZABAGED &ÚZK. Bezmotorová dopravní sí, byla vytvo$ená dle voln! dostupn#ch 
mapov#ch podklad' organizací OpenStreetMap, Google Maps a Mapy.cz k roku 2020.  

Dopravní sí, se skládá ze zhruba 4477 linií o celkové délce cca 473 km. 

Zastávky a stanice  

Zastávky a stanice jsou rozd!leny dle drá%ní, ve$ejné linkové a m!stské hromadné dopravy. Zastávky %elezni*ní 
dopravy byly importovány z vektorové vrstvy ve formátu SHP poskytnuté Správou )eleznic (S)). Zastávky m!stské 
hromadné dopravy byly importovány z vektorové vrstvy ve formátu SHP poskytnuté Statutárním m!stem Pardubice. 
Zastávky ve$ejné linkové dopravy byly zpracovány ru*n! dle voln! dostupn#ch podklad' regionálních dopravc'. 
Napojení zastávek na modelovou sí, prob!hlo ru*n! dle voln! dostupn#ch mapov#ch podklad'. 

V rámci modelu bylo vytvo$eno 254 agregovan#ch stanic a zastávek ve$ejné hromadné dopravy. 

Vedení linek ve)ejné dopravy 

Linkování ve$ejné dopravy bylo provedeno ru*n! dle poskytnut#ch jízdních $ád' p$íslu"n#ch dopravc', platn#ch k 
roku 2020. 

Celkem bylo definováno 165 linek ve$ejné dopravy a celková délka sít! *iní cca 1679 km. 

Socioekonomická data a zonální data  

Zonální data jednotliv#ch dopravních zón byla získána z &SÚ, se základem dat dle SLDB 2011 s korekcí k roku 2020 
(po*et obyvatel, po*et ekonomicky aktivních obyvatel, po*et ubytovan#ch, po*et student'), vyu%ito bylo také 
Administrativního registru ekonomick#ch subjekt' (po*et zam!stnanc', p$ípadn! po*et podnikatelsk#ch subjekt') 
k roku 2020. Vyu%ito bylo dále interních dat v rámci pr'zkumu mobility (po*et zam!stnanc', po*et náv"t!vník', 
po*et student', produkce osobní a nákladní dopravy) a dopravních pr'zkum' v terénu (matice tranzitní dopravy) 
proveden#ch v roce 2020. Dopl+ujícími daty jsou voln! dostupné materiály ve form! v#ro*ních zpráv "kolsk#ch 
za$ízení (po*et student'). Dal"í dopl+ující data pro zdroje/cíle cest (zejména v#znamné obchodní, pr'myslové a 
zábavní plochy), byla odvozena dle metodiky stanovení intenzity generované dopravy.  

Dopravní chování obyvatelstva 

Informace o specifick#ch hybnostech a distribu*ních k$ivkách byla odvozena z Pr'zkumu dopravního chování 2018 
(PDCH), poskytnutého Statutárním m!stem Pardubice. Data pro tvorbu distribu*ních funkcí byla k dispozici pro 
vnit$ní i pro vn!j"í modelované území, p$i*em% d!lbu p$epravní práce podle ú*elu cest bylo mo%né sestavit pro cesty 
dom', do práce, do "koly a za ostatními ú*ely (nákupy, slu%by, rekreace apod.). 
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P)epravní proudy v osobní doprav% 

Dostupná data do matice p$epravních vztah' jsou k dispozici pouze pro dojí%.ku do zam!stnání a do "koly (SLDB 
2011), mezi-zonální ukazatele a ukazatele pro jednotlivé dopravní zóny v rámci PDCH nebyly k dispozici. 

Matice tranzitní dopravy byla odvozena ze sm!rového pr'zkumu na kordonu m!sta (2020) v rámci párování 
registra*ních zna*ek, s rozd!lením na osobní a nákladní dopravu. 

Dopravní zatí$ení v osobní doprav% 

Dopravní zatí%ení je dostupné pro silni*ní dopravu (zejména vn!j"í území) v rámci CSD 2016 ve form! RPDI, pro 
vnit$ní území m!sta byla poskytnuta data u n!kolika profil' ur*en#ch pro nadcházející CSD 2020/2021 (se*teno 
k 2020). 

K dispozici byly p$edev"ím data z vlastní dopravních pr'zkum', proveden#ch v rámci plánu mobility (2020) a to na 
kordonu m!sta (IAD – objemy a skladba dopravních proud', tranzitní doprava), na vybran#ch k$i%ovatkách (IAD – 
objemy, skladba a sm!rování dopravních proud') a na dal"ích vybran#ch profilech dopravní sít! (cyklistická a p!"í 
doprava – objemy, sm!rování a vyu%ívání dostupn#ch komunikací). 

Dopl+ujícími daty pak jsou data z hodnotících zpráv pravidelného systému monitoringu cyklistické dopravy (2020) a 
data ze sytému MHD (k roku 2019 s korekcí dle Optimalizace MHD na území m!sta Pardubic a p$ilehlém okolí 2015). 

Dopravní zatí$ení v nákladní doprav% 

Dopravní zatí%ení v rámci nákladní dopravy vychází p$edev"ím z dat pr'zkumu mobility, kdy byly osloveny vybraná 
referen*ní obchodní centra, logistické firmy a dal"í v#znamné subjekty schopné generovat v!t"í toky nákladní 
dopravy. Anal#zou území bylo vytipováno a dle v#sledk' pr'zkumu mobility nebo dle metodiky stanovení intenzity 
generované dopravy bylo ohodnoceno celkem 119 dopravních zón schopn#ch generovat nebo p$itahovat nákladní 
dopravu nad 3,5 tuny. Shodn#m postupem bylo p$istoupeno k tvorb! matice p$epravních vztah' pro nákladní 
dopravu do 3,5 tuny. 

11.3 V*PO#TOVÁ #ÁST DOPRAVNÍHO MODELU 

Dopravní model m!sta Pardubice je zalo%en na klasickém sekven*ním *ty$stup+ovém modelu (nákladní doprava 
pouze dvoustup+ov# model) a je konstruován v souladu s metodikou pro tvorbu a hodnocení makroskopick#ch 
dopravních model' (CDV, 2017) za pomocí specializovaného SW OmniTRANS 6.0.26 

11.3.1 Socioekonomické skupiny 

Na základ! PDCH a dostupnosti vstupních dat model sleduje 3 socioekonomické skupiny obyvatel: 

• obyvatelé celkem, z toho dále: 
o ekonomicky aktivní 
o studenti 

• ubytovaní 

Sledovan#m skupinám bylo mo%né na základ! 3 druh' zonálních dat: 

• náv"t!vníci (obchodní, zábavní a léka$ská za$ízení) 
• zam!stnanci 
• studenti 

P$i$adit 6 pár' cest: 

• domov – práce;  práce – domov 



 

 

192 

Analytická *ástParduPlán 

• domov – "kola;  "kola – domov 
• domov – ostatní; ostatní – domov 

Kombinací t!chto parametr' vznikají poptávkové vrstvy, jejich% chování je do ur*ité míry homogenní a lze je popsat 
specifickou hybností a pr'm!rnou p$epravní vzdáleností *i pr'm!rn#m cestovním *asem v podob! distribu*ních 
k$ivek. Celkem je ur*eno 10 poptávkov#ch vrstev, ke ka%dé poptávkové vrstv! je vázána matice 635 x 635 polí. 

11.3.2 Tvorba cest  

Celkov# po*et cest byl stanoven na základ! specifick#ch hybností ur*en#ch pro ka%dou z 10 skupin poptávkového 
modelu. PDCH neobsahuje podrobn!j"í specifikace navazujících $et!zc' cest, nebo sm!rování cest v rámci funk*ního 
urbanizovaného území (FUA) Pardubic (d!lení v#stupních dat pouze na m!sto Pardubice a okolí). Mo%né bylo odvodit 
specifickou hybnost skupin na základ! hybnosti a d!lby p$epravní práce podle ú*elu cesty. 

Matice nákladní dopravy byla sestavena dvoustup+ov#m gravita*ním modelem  

Jeliko% je model zpracováván jako „%iv#“, je mo%né v budoucnu jakákoli data o dopravních hybnostech, zonálních 
datech *i distribu*ních k$ivkách zp$es+ovat.   

11.3.3 P)epravní vztahy 

P$epravní vztah je popis jedné cesty z bodu A do bodu B definovan# zdrojem a cílem. Velikost p$epravního vztahu je 
mo%né definovat jako sumu v"ech jednotliv#ch cest z daného zdroje do daného cíle za modelov# *as. 

Cílem modelování p$epravní poptávky je ur*ení velikosti ka%dého p$epravního vztahu mezi ka%dou z dopravních zón. 
V#sledek je zapsán do *tvercové matice 635 x 635, která p$edstavuje grafick# zápis ka%dého vztahu mezi dopravními 
zónami v bu+ce definované sloupcem a $ádkem (zdrojov#m a cílov#m t!%i"t!m). 

Pro matici vztah' platí pravidlo, kde celkov# po*et zdroj' se rovná celkovému po*tu cíl', a to se rovná celkovému 
po*tu dopravních vztah': 

suma DZ = suma DC = D (po*et dopravních vztah' $e"eného území) 

Dal"í okrajovou podmínkou je, aby sou*et v"ech cest okrsku byl rovn# objemu zdrojové dopravy okrsku a suma cílové 
dopravy okrsku odpovídala analogicky objemu cílové dopravy okrsku. M'%eme hovo$it o sum! $ádku *i sloupce. 

Pro tvorbu cest byla pou%ita distribu*ní funkce pro ka%dou vrstvu poptávkového modelu, její% parametry byly 
stanoveny na základ! informací PDCH, dopln!n#ch o informace &SÚ a s p$ihlédnutím k zahrani*ním pr'zkum'm.  

Odporov#mi hodnotami pro tvorbu jednotliv#ch vztah' je lineární kombinace *asu a p$epravní vzdálenosti. 

11.3.4 D%lba p)epravní práce 

V#po*et d!lby p$epravní práce ur*uje, jak#m zp'sobem jsou poptávkové matice rozd!leny mezi druhy dopravy. 
Hodnotí se ka%d# vztah v ka%dé poptávkové vrstv!, kdy dochází k porovnání odpor' pro zvolené dopravní módy.  

V#po*et je proveden v jednom kroku mezi IAD, ve$ejnou dopravou a cyklistickou dopravou. Dal"í d!lení mezi 
jednotliv#mi druhy ve$ejné dopravy, tj. vlak, linkov# autobus a MHD, není proveden metodou logit, ale na základ! 
v#hodnosti trasy s mo%ností variací cest v kroku p$id!lení dopravy na sí,. 

Parametry logitového modelu a koeficienty pro v#po*et generalizovan#ch náklad' jsou kalibrovány na základ! 
dostupn#ch pr'zkum' a informací poskytnut#ch Ministerstvem dopravy a na základ! odborného odhadu. Pro 
stanovení generalizovan#ch náklad' je pou%ita kombinace *asu a vzdálenosti.  

P$i v#po*tu d!lby p$epravní práce bylo vyu%ito základní syntetické matice, slo%ené z 10 poptávkov#ch vrstev. 
Postupn#mi kroky *ty$stup+ového dopravního modelu byly vytvo$eny t$i des-agregované matice p$epravních vztah' 
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pro IAD, VHD (v*etn! p!"í) a cyklistickou dopravu. Nákladní doprava byla tvo$ena samostatn! jako jednoú*elová 
poptávková skupina s vlastní maticí p$epravních vztah' 

11.3.5 P)i)azení na sí/ 

V modelovém období 24 hodin byl pou%it algoritmus All-or-nothing pro cyklistickou i nákladní dopravu, jeliko% se 
nep$edpokládá celodenní p$etí%ení sít! uvnit$ zájmového území. Podmínkou v"ak je, aby byla nákladní doprava 
p$i$azena na sí, d$íve, ne% des-agregované matice ostatní dopravních mód', které jsou na sí, p$i$azeny kapacitn! 
závislou metodou. 

V#sledky jsou zobrazeny na modelové síti v podob! kartogram', kde tlou",ka a hodnota udává dopravní zatí%ení. 
Kartogramy pro IAD a nákladní dopravu jsou provedeny ve vozidlech. Pentlogramy pro cyklistickou dopravu a 
ve$ejnou dopravu (v*etn! p!"í) jsou provedeny v osobách.  

Vliv kapacitního zat!%ování p$i hledání optimální cesty je dán odporovou funkcí *asu, která ur*uje vztah mezi 
objemem dopravy, cestovním *asem a kapacitou komunikace, resp. kapacitou k$i%ovatky. V p$ípad!, %e se intenzita 
dopravy zvy"uje, podle definovaného vztahu se zvy"uje i pot$ebn# cestovní *as, p$i*em% *ím blí%e je intenzita 
dopravy kapacit!, tím v#razn!ji stoupá i pot$ebn# cestovní *as p$i vyu%ití dané trasy, co% je nezbytné pro uva%ování 
kongescí v k$i%ovatkách. Zmín!nou závislost ur*uje p$evzatá odporová (tzv. BPR) funkce. 

 

Obrázek 83: ukázka americké „Bureau of Public Roads“ funkce cestovního *asu 

Pro v#po*et p$etí%ení ve$ejné dopravy byla pou%ita odporová funkce se zadáním parametr' pro u%ivatelské 
specifikování neochoty cestovat dan#mi (p$epln!n#mi) dopravními prost$edky ve$ejné dopravy. Závislost neochoty 
vyu%ít dan# dopravní prost$edek stoupá s jeho napln!ním, a to ve dvou postupn#ch krocích – na po*et sedadel a na 
po*et míst ke stání, p$i*em% po zapln!ní dostupn#ch sedadel neochota vyu%ití daného spoje stoupá strm!ji. 
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Obrázek 84: p$íklad zadané funkce zohled+ující p$epln!nost dopravních prost$edk' ve$ejné dopravy 

11.3.6 Kalibrace a validace 

Kalibrace modelu je provedena na základ! kontroly jízdních dob mezi zvolen#mi t!%i"ti. Dále jsou kontrolovány dal"í 
atributy, které silni*ní sí,, sí, ve$ejné hromadné dopravy a cyklistické dopravy obsahují, jako nap$. jízdní doba, 
zastavení na zastávkách a frekvence, v#b!r p$ístupov#ch tras apod. 

Validace modelu je provedena v n!kolika krocích. Je vyhodnocena GEH statistika pro s*ítané body na silni*ní síti, 
p$i*em% po%adována je validace na alespo+ 70 % kontrolních bod', resp. jejich hodnota musí b#t men"í ne% 5. 

Ní%e je dolo%ená valida*ní tabulka, dopln!ná o kartogramy. Intenzity dopravy jsou na jednotliv#ch úsecích ve 
v#stupu z tabulkového procesoru obsahem p$ílohy E.11, s uvedením absolutní a relativní odchylky mezi 
modelovan#mi hodnotami a zji"t!n#mi hodnotami v rámci dopravních pr'zkum'. 

Dopravní mód [%] podíl GEH <5 
Modelovaná 

hodnota 
Absolutní odchylka 

modelu 
Relativní odchylka 

modelu 

Silniční doprava – 
osobní 

77 
UDIMO: 532886  

ŘSD: 349925 
UDIMO: 6447         
ŘSD: 18867 

UDIMO: 1 %       
ŘSD: 5 % 

Silniční doprava – 
nákladní (nad 3,5t) 

79 
UDIMO: 27650  

ŘSD: 42119 
UDIMO: 361        
ŘSD: 8271 

UDIMO: 1 %       
ŘSD: 20 % 

Veřejná hromadná 
doprava 

88 293915 12230 4 % 

Tabulka 87: valida*ní hodnoty modelu dopravy 

11.4 SOU#ASN* STAV 

Obrázky 85 a% 88 dokládají zatí%ení dopravní sít! pro sou*asn# stav roku 2019/2020. 

SILNI&NÍ DOPRAVA – DOPRAVA CELKEM 

Na obrázku 85 je dolo%en kartogram celkového dopravního zatí%ení IAD ve vozidlech za 24 hodin, ze kterého je 
patrné, %e nejvy""í intenzita dopravy je v ulici Hradecká – 34,3 tisíc vozidel, na pr'tahu silnice I/37 dosahuje 
maximální zatí%ení 28,2 tisíc vozidel. Na komunikacích v dotyku s centrem m!sta a územím MPR, na ulicích Sukova 
t$ída, nám!stí Republiky, Smetanovo nám!stí a Jahnova se intenzita dopravy pohybuje kolem 22,3-22,8 tisíc vozidel 
za 24 hodin. 
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Obrázek 85: kartogram IAD (v*etn! nákladní dopravy) [voz/24 hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.5) 

SILNI&NÍ DOPRAVA – NÁKLADNÍ DOPRAVA NAD 3,5T 

Na obrázku 86 je dolo%en kartogram nákladní dopravy nad 3,5 tuny, v*etn! vozidel VHD ve vozidlech za 24 hodin. 
Rozhodující trasou nákladní dopravy je pr'tah silnice I/37, kde nejvy""í intenzita *iní 5,6 tisíc vozidel. Na pr'tahu 
silnice I/36 m!stem, v ulicích Palackého t$ída, Hlavá*ova a Kpt. Jaro"e, vychází zatí%ení 1,9-3,1 tisíc vozidel. Na 
komunikacích v dotyku s centrem m!sta a územím MPR, na ulicích Sukova t$ída, nám!stí Republiky, Smetanovo 
nám!stí a Jahnova se intenzita dopravy pohybuje kolem 1,6 tisíc vozidel za 24 hodin, p$i*em% více ne% 81 % tvo$í 
vozidla VHD. 
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Obrázek 86: kartogram nákladní dopravy nad 3,5 tuny (v*etn! VHD) [voz./24 hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.15) 

SILNI&NÍ DOPRAVA – TRANZITNÍ DOPRAVA 

Na obrázku 87 je dolo%en kartogram tranzitní dopravy celkem ve vozidlech za 24 hodin. Rozhodující trasou tranzitní 
dopravy je pr'tah silnice I/37, kde se intenzita dopravy pohybuje v rozmezí 5,4-6,7 tisíc vozidel. Následují trasy silnic 
II/324 Hradecká a I/36 ve sm!ru na Lázn! Bohdane* se zatí%ení kolem 4,5-4,6 tisíc vozidel. Na pr'tahu silnice I/36 
m!stem, v ulicích Palackého t$ída, Hlavá*ova a Kpt. Jaro"e, vychází zatí%ení v rozmezí 1,2-2,5 tisíc vozidel za 24 
hodin. 
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Obrázek 87: kartogram tranzitní dopravy (osobní a nákladní) [voz./24 hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.3) 
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VE-EJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA – DOPRAVA CELKEM 

Obrázek 88 dokládá kartogram ve$ejné hromadné dopravy celkem v osobách za 24 hodin. Jedná se o souhrnné 
zatí%ení tras m!stské hromadné dopravy, ve$ejné linkové dopravy a %elezni*ní osobní dopravy. Dominuje %elezni*ní 
doprava na trati 001/010 se zatí%ením 45,5-46,8 tisíc osob, p$i*em% v#razn! p$eva%uje tranzitní doprava v'*i m!stu. 
U silni*ní ve$ejné hromadné dopravy jsou nejvy""í intenzity v ulicích Masarykovo nám!stí, Sukova t$ída, nám!stí 
Republiky, Smetanovo nám!stí a Jahnova se zatí%ením 19,6-26,8 tisíc osob a v ulici Palackého t$ída pak 20,5 tisíc 
osob za 24 hodin. 

 

Obrázek 88: kartogram ve$ejné hromadné dopravy [os./24 hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.10) 

 

 



 

 

199 

Analytická *ástParduPlán 

12. VLIV NA !IVOTNÍ PROST.EDÍ A VE.EJNÉ ZDRAVÍ 

Cílem této kapitoly je popsat stav %ivotního prost$edí, kter# je mobilitou v#znamn! ovliv+ován. Na základ! 
shromá%d!n#ch informací ke stávajícímu stavu a vyhodnocení v#voje pak bude mo%né ur*it, zda a jak#m zp'sobem 
opat$ení Plánu mobility mohou situaci ovlivnit. 

Anal#za stavu se zam!$ila na následující hlavní okruhy: 

• �emise z dopravy, resp. imisní charakteristika 
• hluk z dopravy 
• tepelné ostrovy m!sta. 

Sou*ástí dokumentace je proces SEA, posuzování vliv' koncepcí na %ivotní prost$edí. Pot$eba procesu SEA vychází 
z nutnosti zji"t!ní p$ím#ch a nep$ím#ch vliv' provedení i neprovedení navrhovan#ch opat$ení na %ivotní prost$edí a 
na ve$ejné zdraví. Cílem tohoto procesu je zmírn!ní mo%n#ch nep$ízniv#ch vliv' na %ivotní prost$edí. Jednotlivé kroky 
zpracování SEA spo*ívají ve zpracování oznámení, provedení zji",ovacího $ízení, zpracování vyhodnocení k návrhu 
koncepce, zpracování a vydání záv!re*ného stanoviska. 

Podkladem pro v#po*et a modelování emisní a hlukové zát!%e je dopravní model pro stávající stav k roku 2019, 
zpracovan# v rámci Plánu udr%itelné m!stské mobility m!sta Pardubice. Podle dohody s objednatelem budou 
p$íslu"né v#stupy zpracovány v rámci návrhové *ásti. 

Pro celkov# p$ehled o stavu %ivotního prost$edí jsou vyu%ita data &HMÚ a Ministerstva zdravotnictví &R. 

12.1 IMISNÍ CHARAKTERISTIKA DLE #HMÚ 

Pro základní orientaci o zne*i"t!ní $e"eného území m!sta Pardubice jsou na obrázcích 89 a% 94 dolo%eny p!tileté 
pr'm!ry ro*ních koncentrací benzo[a]pyrenu, PM2,5 a NO2 za období 2015-2019, zdrojem je &HMÚ. 

Imisní limity pro uvedené látky jsou následující: 

 benzo[a]pyren, pr'm!r za 1 kalendá$ní rok – 1 ng/m3 
 *ástice PM2,5, pr'm!r za 1 kalendá$ní rok – 25 µg/m3 
 oxid dusi*it#, pr'm!r za 1 kalendá$ní rok 40 µg/m3. 
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Obrázek 89: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací benzo[a]pyrenu, 2015-2019 /zdroj: &HMÚ 

 

Obrázek 90: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací benzo[a]pyrenu, 2015-2019, m!sto Pardubice /zdroj: &HMÚ 
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Z v#"e uveden#ch imisních koncentrací lze odvodit, %e na $e"eném území m!sta Pardubice dochází k mírnému 
p$ekro*ení limitu v p$ípad! zne*i"t!ní u benzo[a]pyrenu.  

K nejhor"í situaci dochází podle dat &HMÚ p$ibli%n! v lokalit! Drá%ka, kde je ro*ní limit 1 µg/m3 p$ekro*en o 0,2 ng/m3. 
Mezi jeho nejv#znamn!j"í zdroje se $adí spalování pevn#ch paliv v kotlích ni%"ích v#kon', p$edev"ím v domácích 
topeni"tích, vliv sektoru dopravy se dle &HMÚ odhaduje na 0,8 %. Ten se uplat+uje p$edev"ím podél komunikací s 
intenzivní dopravou a na území v!t"ích m!stsk#ch celk'. 

 

Obrázek 91: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací PM2,5, 2015-2019 /zdroj: &HMÚ 
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Obrázek 92: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací PM2.5, 2015-2019, m!sto Pardubice /zdroj: &HMÚ 

Z v#"e uveden#ch imisních koncentrací lze odvodit, %e na $e"eném území m!sta Pardubice nedochází v p$ípad! 
zne*i"t!ní PM2.5 k p$ekro*ení limitu 25 µg/m3. K nejhor"í situaci podle dat &HMÚ dochází p$ibli%n! v severní *ásti 
Pardubic, zejména v okolí pr'tahu I/37 v oblasti Trnová, dále pak v okolí ulic Hradecká a Pod!bradská.  

K nejv!t"ím primárním zdroj'm jemn#ch *ástic pat$í obecn! zem!d!lství, dal"ím v#znamn#m zdrojem pak je doprava 
v podob! dieselov#ch motor', které nemají filtr pevn#ch *ástic. Jemné *ástice vznikající také obrusem pneumatik o 
vozovku. 
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Obrázek 93: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací NO2, 2015-2019 /zdroj: &HMÚ 

 

Obrázek 94: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací NO2, 2015-2019, m!sto Pardubice /zdroj: &HMÚ 



 

 

204 

Analytická *ástParduPlán 

Z v#"e uveden#ch imisních koncentrací lze odvodit, %e na $e"eném území m!sta Pardubice nedochází v p$ípad! 
zne*i"t!ní NO2 k p$ekro*ení limitu 40 µg/m3. K nejhor"í situaci podle dat &HMÚ dochází p$ibli%n! ve st$ední, resp. ji%ní 
*ásti Pardubic, zejména v okolí k$i%ovatky Jana Palacha-Teplého a centra m!sta.  

Mezi hlavní zdroje NO2 pat$í chemick# pr'mysl a doprava (vysokoteplotním spalováním fosilních paliv), p$i*em% 
doprava se na tvorb! NO2 dle anal#zy Inspekce %ivotního prost$edí podílí zhruba 55 %. 

12.2 HLUK ZE SILNI#NÍ DOPRAVY 

Evropská ú$adovna Sv!tové zdravotnické organizace pova%uje sní%ení hlu*nosti v sídlech za jednu z priorit. V 
publikaci z roku 2000 se konstatuje, %e m!stsk# hluk zp'sobuje vzestup stresov#ch hormon' a %e z $ady nov#ch 
evropsk#ch v#zkumn#ch studií plyne záv!r, %e pokud st$ední hodnota dopravního hluku p$esáhne v ekvivalentní 
hladin! hodnotu 65 dB ve dne a 55 dB v noci, vzroste u ovlivn!n#ch obyvatel riziko infarktu a dal"ích srde*n! cévních 
poruch o p$ibli%n! 20 %. 

MAXIMÁLNÍ P-ÍPUSTNÉ HODNOTY HLUKU ZE SILNI&NÍ DOPRAVY 

Stanovení nejvy""í p$ípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí 
p$ihlí%ejících k místním podmínkám a dob!. 

Korekce pro v#po*et hodnot hluku v chrán!n#ch venkovních prostorech staveb a v chrán!ném venkovním prostoru 
jsou podle na$ízení vlády *. 217/2016 Sb., o ochran! zdraví p$ed nep$ízniv#mi ú*inky hluku a vibrací, pro základní 
hladinu následující. 

Druh chráněného prostoru 
Korekce (dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdra-
votnických zařízení, včetně lázní 

-5 0 5 15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení, včetně lázní 

0 0 5 15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chrá-
něný ostatní venkovní prostor 

0 5 10 20 

Tabulka 88: Korekce pro stanovení hygienick#ch limit' hluku v chrán!n#ch venkovních prostorech staveb a v chrán!ném ven-
kovním prostoru /zdroj: Na$ízení vlády 217/2016 Sb. 

1) Pou!ije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze !elezničních stanic zaji"ťujících vlakotvorné práce, 
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze !elezničních stanic 
zaji"ťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční 
dobu dal"í korekce +5 dB. 

2) Pou!ije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelov#ch komuni-
kacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj"ích předpisů. 

3) Pou!ije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde 
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převa!ující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunika-
cích. Pou!ije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Pou!ije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátě!e. 

Korekce uvedené v tabulce 88 se nes*ítají. Pro no*ní dobu se pro chrán!n# venkovní prostor staveb p$i*ítá dal"í 
korekce -10 dB. 

Hodnoty hluku zp'sobeného dopravou na pozemních komunikacích pro pou%ití dal"í korekce + 5 dB podle § 12 odst. 
6 v!ty t$etí – tabulka 89. 
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Pozemní komunikace Doba dne Laeq, T (dB) 

Dálnice, silnice I. a II. třídy, místní komunikace I. a II. 
třídy 

denní/noční 65/55 

Silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy a účelové 
komunikace 

denní/noční 60/50 

Tabulka 89: Hygienické limity hluku v chrán!n#ch venkovních prostorech staveb a v chrán!ném venkovním prostoru /zdroj: 
Na$ízení vlády 217/2016 Sb. 

Na$ízení vlády 217/2016 Sb., ze dne 15. 6. 2016, kter#m se m!ní na$ízení vlády *íslo 272/2011 Sb., o ochran! zdraví 
p$ed nep$ízniv#mi ú*inky hluku a vibrací, stanovuje hygienické imisní limity hluku a zavádí pojem „stará hluková 
zát!%“ a její pou%ití. Starou hlukovou zát!%í je hluk v chrán!ném venkovním prostoru a chrán!n#ch venkovních 
prostorech staveb p'soben# dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, kter# existoval ji% p$ed 1. lednem 
2001 a p$ekra*oval hodnoty hygienick#ch limit' stanovené k tomuto datu pro chrán!n# venkovní prostor a chrán!n# 
venkovní prostor stavby. Vzhledem k absenci pot$ebn#ch dat nebyl pojem staré hlukové zát!%e uva%ován. 

Poznámka 1: Chrán!n#m venkovním prostorem se rozumí nezastav!né pozemky, které jsou u%ívány k rekreaci, sportu, lé*ení a 
v#uce, s v#jimkou lesních a zem!d!lsk#ch pozemk' a venkovních pracovi",. Chrán!n#m venkovním prostorem staveb se rozumí 
prostor do 2 m okolo bytov#ch dom', rodinn#ch dom', staveb pro "kolní a p$ed"kolní v#chovu a pro zdravotní a sociální ú*ely, 
jako% i funk*n! obdobn#ch staveb. 
Poznámka 2: Evropská ú$adovna Sv!tové zdravotnické organizace pova%uje sní%ení hlu*nosti v sídlech za jednu z priorit. V 
publikaci z roku 2000 se konstatuje, %e m!stsk# hluk zp'sobuje vzestup stresov#ch hormon' a %e z $ady nov#ch evropsk#ch 
v#zkumn#ch studií plyne záv!r: jestli%e st$ední hodnota dopravního hluku p$esáhne v ekvivalentní hladin! hodnotu 65 dB ve dne 
a 55 dB v noci, vzroste u ovlivn!n#ch obyvatel riziko infarktu a dal"ích srde*n! cévních poruch o p$ibli%n! 20 %. 
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Obrázek 95 dokumentuje Hlukovou mapu &R zpracovanou Ministerstvem zdravotnictví pro rok 2017.  

  

Obrázek 95: hluková mapa &R 2017, území m!sta Pardubice /zdroj: MZ &R 

Mezi rizikové lokality obytné zástavby, kde m'%e docházet k p$ekra*ování stanoveného limitu hluku, jsou p$edev"ím 
oblasti v okolí pr'tahu komunikace I/37, zde spadá Trnová a Ohrazenice, ty jsou v"ak ji% dnes vybaveny 
protihlukov#m opat$ením. Jinou rizikovou oblastí pak je i m!stská *ást Studánka v okolí komunikace I/36. Podrobn!ji 
v"ak bude problematika hluku na území m!sta Pardubice $e"ena v rámci návrhové *ásti na základ! dopravního 
modelu. 

12.3 TEPELNÉ OSTROVY M"STA 

P$íli" velké a souvislé plochy zástavby a zpevn!n#ch ploch v m!stském prost$edí vytvá$ejí podmínky pro vznik 
tepeln#ch ostrov', jak dokládá zpracovan# dokument Zranitelnost m!sta Pardubic v'*i vysok#m teplotám a 
mo%nosti adaptací (Ekotoxa, 2020), ze kterého tato kapitola *erpá. 

Problematika rostoucích teplot a adaptací m!st na n! je nov#m tématem, kter#m se m!sta a obce zab#vají. A*koliv 
se hovo$í o budoucnosti, projevy t!chto zm!n za%íváme ve m!stech ji% nyní. Dlouhodob! vnímáme postupn# nár'st 
teplot, v pr'b!hu léta tém!$ pravideln! za%íváme d$íve mén! *asté a mén! intenzívní vlny veder. 

P$edpokládané vlivy vysok#ch teplot na lidské zdraví jsou velmi "iroké, mezi hlavní pat$í zdravotní problémy a zv#"ená 
úmrtnost. Nejrizikov!j"í skupinou jsou senio$i se sní%enou schopností termoregulace, kte$í za t!chto podmínek 



 

 

207 

Analytická *ástParduPlán 

podléhají *ast!ji úpalu, kardiovaskulárním p$íhodám, renálnímu, respira*nímu *i metabolickému selhání. Dal"ími 
ohro%en#mi skupinami jsou chronicky nemocní jedinci a malé d!ti. 

P$edpokládan# v#voj teplot v jednotliv#ch m!sících je znázorn!n v tabulce 90. Ke zv#"ení pr'm!rn#ch teplot dojde 
ve v"ech m!sících, v#razn# je nár'st zejména v letních m!sících (*ervenec a% zá$í) a v b$eznu. (Jedná se o pr'm!ry 
za dané období, model p$edpokládá v#razn!j"í v#kyvy v jednotliv#ch letech.) 

Období/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Celkový 
průměr 

1961-2009 -1,4 0,1 3,8 8,8 13,9 17,0 18,5 18,1 13,9 9,0 3,8 0,1 8,8 

2010-2039 -0,4 0,8 4,7 9,0 14,9 16,8 19,6 18,8 15,1 10,7 4,1 0,8 9,6 

2040-2069 -0,3 2,2 6,1 11,5 15,2 17,6 21,1 21,5 16,1 10,9 5,1 1,5 10,7 

2070-2100 1,7 3,0 7,6 12,2 15,6 18,6 22,3 23,0 17,8 11,8 5,3 2,3 11,8 

Nárůst 4. 
období vs. 1. 

období 
3,0 2,8 3,8 3,4 1,7 1,6 3,7 4,9 3,9 2,8 1,5 2,2 2,9 

Poznámka: teploty vycházející z nam!$en#ch hodnot jsou uvád!ny do r. 2009. Pro p$ehlednost je zachováno *len!ní na daná t$i 
období, rok 2010 proto není v tabulce uvád!n. 
Tabulka 90: pr'm!rné m!sí*ní teploty v jednotliv#ch obdobích (°C) v Pardubicích /zdroj: &HMÚ 

Obrázek 96 reprezentuje ukázku z mapy identifikace hlavních tepeln#ch ploch a chladících ploch dokládá provázanost 
s dopravou a obecn! s mobilitou. Spole*n! s plochou 19 – nádra%í Pardubice se jedná nap$. o plochy 14, 28, 29 a 
dal"í, které p$edstavují plochy obchodních center, v*etn! parkovacích ploch. K hlavním tepeln#m plochám pat$í 
rovn!% v#robní haly. 

 

Obrázek 96: ukázka z mapy identifikace hlavních tepeln#ch a chladících ploch /zdroj: Zranitelnost m!sta Pardubic v'*i vyso-
k#m teplotám 

Uveden# dokument analyzuje lokality nejvíce ovlivn!né vysok#mi teplotami, místa s vy""ím v#skytem citliv#ch skupin 
osob a p$íkladové hodnocení vybran#ch typ' ploch z hlediska vysok#ch teplot a mo%ností adaptací. 

Standardní p$ístupy a mo%nosti $e"ení se zam!$ují na mitiga*ní a adapta*ní opat$ení. V rámci adapta*ních opat$ení 
hraje ú*innou roli v eliminaci projev' p$eh$ívání d'raz na uplat+ování mo%n#ch forem vegetace a dostate*né 
hospoda$ení se srá%kov#mi vodami. K mo%n#m $e"ením pat$í: 
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- maximální zachování stávající zelen! 
- zejména vytvo$ení dostate*n#ch prostorov#ch podzemních i nadzemních podmínek pro v#sadbu strom', 

provázanost mobiliá$e se zelení, mobilní zele+ a zastín!ní 
- zastín!ní zastávek MHD 
- roz*len!ní ploch, v*etn! ploch pro parkování, prvky zelen! a stromy. 

Doporu*ené okruhy témat pro návrhovou *ást: 

• kvalita navazujících prostor podél komunikací, nep$íznivé úseky p!"ích tras z hlediska klimatu, provázanost na 
zdraví obyvatelstva – absence vegetace podél komunikací 

• zábory zelen! ve prosp!ch parkování vozidel, vazba na hospoda$ení s de",ovou vodou v souvislosti se 
stavebn! technick#m $e"ením parkovacích ploch, v*etn! doprovodné vegetace 

• kvalita tras a zastávek VHD z hlediska ochrany a zastín!ní, vazba na zdraví obyvatelstva, okolí "kolsk#ch a 
zdravotnick#ch za$ízení 

• koordinace projekt' jako multioborového p$ístupu k území zahrnujícímu komunikaci dopravního in%en#ra, 
urbanisty, architekta, krajinného architekta vodohospodá$e. 
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13.  SOUVISLOSTI 

13.1 SPÁDOVÉ OBLASTI 

Historie Statutárního m!sta Pardubice sahá do 13. století, p'vodní pr'mysl byl zam!$en p$edev"ím na strojírenství 
a potraviná$ství. V pr'b!hu 20. století se zde za*al rozvíjet také chemick# a elektronick# pr'mysl, co% spole*n! 
s p'vodní orientací charakterizuje stávající pr'myslové zam!$ení m!sta.  

Rozvoji m!sta napomáhá velmi v#hodná geografická poloha, m!stem Pardubice prochází silnice I/2, I/36 a I/37, které 
mají vazby na dálnici D11, která je nositelkou mezinárodního tahu E67 War"ava-Wroclav-Praha a silnici I/35, 
v#hledov! D35, která p$edstavuje mezinárodní tak E442 Karlovy Vary-Liberec-Hradec Králové-Olomouc-)ilina. 

 

Obrázek 97: v#$ez silni*ní a dálni*ní sít! &R /zdroj: -SD 

Velmi v#hodnou polohu umoc+uje %elezni*ní doprava, m!stem procházejí %elezni*ní trat! 001, resp. 010 Praha-&eská 
T$ebová-P$erov-Bohumín (dálková doprava), resp. Kolín-&eská T$ebová (regionální doprava), 002 Praha-&eská 
T$ebová-Brno-Kúty (dálková doprava), 031 Pardubice-Hradec Králové a 238 Pardubice-Chrudim. Trat! 001 a 002 jsou 
v zájmovém území sou*ástí 1. a 3. %elezni*ního tranzitního koridoru. Vedle %elezni*ní dálkové dopravy na tranzitních 
koridorech jsou v#znamná regionální spojení sm!rem na Hradec Králové a Chrudim. 

Z dopravn! územního hlediska dopl+uje v#hodnou polohu Labská vodní cesta s p$ístavi"ti a plavebními komorami 
Pardubice a Srnojedy a letecká doprava s mezinárodním leti"t!m Pardubice. 
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Obrázek 98: %elezni*ní tranzitní koridory /zdroj: S) 

Plán udr%itelné m!stské mobility m!sta Pardubice je vyhotoven pro území m!sta Pardubice a spádové oblasti dle 
dolo%eného obrázku 99 v*etn! obcí Kun!tice, Lány u Da"ic, Úh$etická Lhota, Dubany, T$ebosice, Staré Jesen*any a 
D$enice. V pot$ebné mí$e jsou hodnoceny vazby na dal"í okolní m!sta a obce, v*etn! hlavních regionálních, 
nadregionálních vazeb. Ve Statutárním m!st! Pardubice bylo k 31.12.2019 evidováno zhruba 91,7 tis. obyvatel, ve 
v#"e uveden#ch obcích pak p$ibli%n! 26,3 tis. obyvatel. Zájmové území p$edstavuje v celkovém úhrnu zhruba 118 
tisíc obyvatel. Statutární m!sto Pardubice plní funkci p$irozeného spádového centra pro "ir"í území, zaji",uje 
v"echny d'le%ité okresní a regionální funkce. 

Obce 
Počet obyvatel k 

31.12.2019 

Pardubice 91727 
Čepí 459 
Černá u Bohdanče 616 
Dašice 2367 
Dřenice 402 
Dříteč 534 
Dubany 284 
Kunětice 336 
Lány u Dašic 134 
Lázně Bohdaneč 3543 
Mikulovice 1262 
Němčice 708 
Ostřešany 1097 
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Ráby 567 
Rybitví 1326 
Sezemice 3988 
Spojil 520 
Srch 1659 
Srnojedy 748 

Staré Hradiště 1917 

Staré Jesenčany 429 
Starý Mateřov 760 
Třebosice 250 
Tuněchody 605 
Úhřetice 485 
Úhřetická Lhota 279 
Živanice 988 
Rybitví 1326 
Sezemice 3988 
Spojil 520 
Srch 1659 
Srnojedy 748 
Staré Hradiště 1917 
Staré Jesenčany 429 
Starý Mateřov 760 
Třebosice 250 
Tuněchody 605 
Úhřetice 485 
Úhřetická Lhota 279 
Živanice 988 

Celkem 117990 

Tabulka 91: po*et obyvatel v rámci zájmového území PUMM Pardubice 
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Obrázek 99: vymezení zájmového území PUMM Pardubice 

Takto vymezené zájmové území je pouze *ástí správního obvodu obce s roz"í$enou p'sobností (SO ORP) Pardubice, 
kter# k 31. 12. 2019 reprezentoval celkem 56 obcí se zhruba 131,7 tis. obyvateli. 

 

Obrázek 100: administrativní mapa SO ORP Pardubice /zdroj: &SÚ 
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Obrázek 101: obecn!-geografická mapa SO ORP Pardubice /zdroj: &SÚ 

13.2 BEZPE#NOST DOPRAVY, NEHODOVOST 

13.2.1 Obecné shrnutí 

Zdroj: pokud není v této kapitole uvedeno jinak, zdrojem obrázk' a dat je Policie &R, CDV 

Dopravní nehodovost pat$í mezi nejzáva%n!j"í negativní jevy v doprav!. Je vá%n#m celospole*ensk#m problémem 
vzhledem ke ztrátám na %ivotech a zdraví ob*an'. Zanedbatelné nejsou ani ekonomické ztráty na majetku a v úhrnu 
pak celkové spole*enské ztráty. Dopravní nehodovost, která je zde hodnocena za období 2015 a% 2019, resp. 2020, 
se v rámci &eské republiky vyvíjela p$ízniv!. V roce 2019, v'*i pr'm!ru za období 2015-2019, po*et nehodov#ch 
událostí sice vzrostl p$ibli%n! o 6 %, av"ak po*et usmrcen#ch osob poklesl o zhruba 3 %, t!%ce zran!n#ch osob o 
zhruba 12 % a u lehce zran!n#ch osob do"lo ke sní%ení o p$ibli%n! 3 %. Celkov! p$ízniv# v#voj lze charakterizovat 
postupn#m sni%ováním hodnoty „Záva%nosti následk' podle Reinholda“, která ve svém relativním vyjád$ení vykazuje 
v roce 2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, pokles o zhruba 5 %. 

V#voj nehodovosti v &eské republice je dolo%en v tabulce 92.  

Česká republika Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Celkem nehod 93067 98864 103821 104764 107572 94794 
Nehody s následky na životě nebo zdraví 21561 21386 21263 21889 20806 18419 
Usmrceno osob 660 545 502 565 547 460 
Zraněno těžce osob 2540 2580 2339 2465 2110 1807 
Zraněno lehce osob 24427 24501 24740 25215 23935 20880 
Způsobená hmotná škoda v mil. Kč 5439,12 5804 6316,3 6547,9 6838,6 6016,1 
Závažnost podle Reinholda* 43,3 42,7 41 42,7 39,8  
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Poznámka: * hodnota záva%nosti následk' podle Reinholda na tisíc obyvatel 

Tabulka 92: v#voj nehodovosti v &eské republice v letech 2015 a% 2020  

V#voj nehodov#ch událostí v Pardubickém kraji se za sledované období 2015-2019, resp. 2020 probíhal obdobn! 
p$ízniv! jako v &R. V roce 2019, v'*i pr'm!ru za období 2015-2019, vzrost po*et nehodov#ch událostí o zhruba 10 
%, av"ak po*et usmrcen#ch osob a t!%ce zran!n#ch osob se sní%il o p$ibli%n! 13 %, u lehce zran!n#ch osob do"lo 
k poklesu o zhruba 4 %. P$ízniv# v#voj nehodovosti v kraji také potvrzuje trend „Záva%nosti následk' podle 
Reinholda“, hodnota v roce 2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, vykazuje pokles o zhruba 8 %.  Nicmén! 
v#sledné srovnání pr'm!rné hodnoty „Záva%nosti následk' podle Reinholda“ Pardubického kraje (47,3) a &R (41,9) 
signalizuje hor"í dopravní situaci z hlediska nehodovosti o p$ibli%n! 13 %. 

V#voj nehodovosti v Pardubickém kraji je dolo%en v tabulce 93. 

Pardubický kraj Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Celkem nehod 3482 3695 3970 4348 4358 4061 
Nehody s následky na životě nebo zdraví 1230 1204 1227 1285 1202 1067 
Usmrceno osob 46 38 30 33 31 26 
Zraněno těžce osob 163 142 140 142 123 92 
Zraněno lehce osob 1379 1434 1466 1537 1386 1218 
Způsobená hmotná škoda v mil. Kč 182,1 192,9 233,9 251,4 243,5 253,1 
Závažnost podle Reinholda* 51,4 47,5 45,9 48 43,5  

Poznámka: * hodnota záva%nosti následk' podle Reinholda na tisíc obyvatel 

Tabulka 93: v#voj nehodovosti v Pardubickém kraji v letech 2015 a% 2020 

V'voj nehodovosti na území m%sta Pardubice za období 2015-2019, resp. 2020 dokládají tabulka 94 a graf 46. Za 
období 2015-2019 je patrn# trvale zvy"ující se po*et dopravních nehod dan# r'stem automobilizace, nár'st v roce 
2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, *iní zhruba 16 %. Av"ak záva%nost následk' dopravních nehod, zde 
vyjád$ena hodnotou „Záva%nosti následk' podle Reinholda“, se v roce 2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, 
zv#"ila o zhruba 20 %. Rozhodující vliv m!l po*et usmrcen#ch osob, kdy v roce 2019 do"lo k nár'stu, v'*i pr'm!ru 
za sledované období, o 100 %, na dvojnásobek. V p$ípad! t!%ce zran!n#ch osob dochází k r'stu o p$ibli%n! 14 %, u 
lehce zran!n#ch osob pak k nár'stu o zhruba 3 %. P$esto%e pr'm!rná hodnota „Záva%nosti následk' podle 
Reinholda“ za sledované období 36,0 je ni%"í ne% v p$ípad! Pardubického kraje a &R, ve srovnání s m!stem Hradec 
Králové (pr'm!r 28,0) vychází situace v nehodovosti mén! p$íznivá o p$ibli%n! 28 %.   

Město Pardubice Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Celkem nehod 586 625 707 766 813 742 
Nehody s následky na životě nebo zdraví 219 226 231 233 222 207 
Usmrcené osoby 3 1 0 5 6 2 
Těžce zraněné osoby 19 20 9 13 18 12 
Lehce zraněné osoby 243 256 267 261 266 238 
Závažnost podle Reinholda* 36,8 35,6 27 37,5 43,2  

Poznámka: * hodnota záva%nosti následk' podle Reinholda na tisíc obyvatel 

Tabulka 94: v#voj nehodovosti na území m!sta Pardubice 
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Graf 44: nehodovost a následky dopravních nehod na území m!sta Pardubice 

 

DN podle hlavní příčiny s následky na životě nebo 
zdraví 

Počet nehod Usmrcené 
osoby 

Těžké zranění Lehké zranění 

a) nedání přednosti v jízdě 422 0 30 520 
b) řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 272 4 17 300 
c) nedodržení bezpečné vzdálenosti 137 0 1 167 
d) nepřizpůsobení, překročení rychlosti, nepřiměřená 
rychlost 

122 5 9 137 

e) nezaviněná řidičem 112 2 9 109 
f) chodci na vyznačeném přechodu 98 1 12 96 
g) jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protis-
měru aj. 

76 2 9 88 

h) nesprávné otáčení nebo couvání 24 0 1 27 
i) nezvládnutí řízení vozidla 18 0 0 19 
j) jízda na "červenou" 17 0 0 25 
k) předjíždění, jiný druh nesprávného předjíždění 13 3 2 15 
l) vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 10 0 1 10 
m) technická závada, náhlé brzdění a jiné 10 0 0 11 
Celkové počty 1331 17 91 1524 

Tabulka 95: souhrnná specifikace dopravních nehod podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 

LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD 

Lokalizace byla p$evzata z podklad' Policie &R, resp. CDV, bylo analyzováno období 1. 1. 2015 a% 31. 12. 2020. Na 
území m!sta Pardubice bylo zaznamenáno celkem 4239 dopravních nehod, p$i*em% z tohoto po*tu bylo 1338 
dopravních nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Celkem bylo usmrceno 17 osob, 91 osob bylo t!%ce zran!no a 
1531 osob bylo zran!no lehce. Lokalizace dopravních nehod s následky na %ivot! a t!%kého zran!ní jsou dolo%ena na 
obrázcích 102, 103 a 104.  
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Obrázek 102: lokalizace dopravních nehod s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

V p$ípad! usmrcen#ch osob se jednalo o 14 dopravních nehod, z nich% 6 se stalo na pr'tahu silnice I/37, 2 na silnici 
I/2 Pra%ská, 3 nehody na silnici I/36, z nich 2 na ulici H'rka a 1 v oblasti Doubravice. Po 1 dopravní nehod! se stalo 
v prostoru Masarykova nám!stí, na silnici III/3239 v oblasti Doubravice a na silnici II/322 Staro*ernská.  

V 7 p$ípadech se jednalo o srá%ku s jedoucím nekolejov#m vozidlem, z toho 1 cyklista, ve 4 p$ípadech "lo o srá%ku 
s chodcem, z toho 1 na vyzna*eném p$echod! pro chodce. Celkem 3 dopravní nehody byly zaznamenány jako srá%ka 
s pevnou p$eká%kou (strom). Viníkem dopravní nehody byl ve 12 p$ípadech $idi* motorového vozidla, ve 2 p$ípadech 
pak chodec. Velmi znepokojující je skute*nost, %e u 3 dopravních nehod (zhruba 21 %) byl u viníka nehody zji"t!n 
alkohol. 
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Obrázek 103: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Z obrázku 103 k lokalizaci dopravních nehod lze vysledovat z$etelné komunika*ní tahy s v!t"ím po*tem dopravních 
nehod, jedná se zejména trasy: 

• silnice I/2, ulice Pra%ská, P$elou*ská 
• ulice S. K. Neumanna 
• silnice II/355, ulice Da"ická, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Na Drá%ce 
• silnice II/324, ulice Jana Palacha, 17. listopadu 
• silnice I/36, ulice Palackého t$ída 
• silnice III/32224, ulice Pod!bradská 
• t$ída Míru a nám!stí Republiky.  

Za sledované období do"lo k celkem 89 dopravním nehodám, p$i nich% byla t!%ce zran!ná osoba, p$i*em% v 60 
p$ípadech (zhruba 67 %) byl viníkem nehody $idi* motorového vozidla, dal"ím nej*ast!j"ím viníkem nehody byl ve 20 
p$ípadech cyklista (zhruba 22 %), následuje chodec u 7 nehod (zhruba 8 %). P$eva%ujícím druhem dopravní nehody 
byla srá%ka s jedoucím nekolejov#m vozidlem s po*tem 44 DN (zhruba 49 %), z toho u 27 nehod (zhruba 30 %) se 
jednalo o jízdní kolo. Srá%ka s chodcem byla zaznamenána u 28 dopravních nehod (zhruba 31 %), u 14 nehod (zhruba 
16 %) pak havárie nebo srá%ka s pevnou p$eká%kou. Znepokojující je skute*nost, %e u 10 dopravních nehod (zhruba 
11 %) byl u viníka nehody zji"t!n alkohol. 
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Obrázek 104: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

U dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob je bilance následující – celkem 1238 dopravních nehod, p$i*em% v 925 
p$ípadech (zhruba 75 %) byl viníkem $idi* motorového vozidla. Dal"ím nej*ast!j"ím viníkem nehody byl cyklista, 
v úhrnu 210 nehod (zhruba 17 %), následuje chodec se 62 nehodami (zhruba 5 %). P$eva%ujícím druhem dopravních 
nehod byla srá%ka s jedoucím nekolejov#m vozidlem v objemu 749 nehod (zhruba 61 %), z toho u 243 nehod (zhruba 
20 %) se jednalo o jízdní kolo. Srá%ka s chodcem byla zaznamenána u 214 dopravních nehod (zhruba 17 %), u 145 
nehod (zhruba 12 %) pak havárie nebo srá%ka s pevnou p$eká%kou. V p$ípad! 90 dopravních nehod (zhruba 7 %) byla 
zaznamenán jin# druh nehody, u 32 dopravních nehod (zhruba 3 %) se jednalo o srá%ku s vozidlem zaparkovan#m, 
odstaven#m. Znepokojující je skute*nost, %e u 99 dopravních nehod (zhruba 8 %) byly u viníka nehody zji"t!ny alkohol 
nebo drogy. 

Kumulace dopravních nehod je patrná prakticky na v"ech trasách s vy""í intenzitou silni*ní dopravy, jedná se 
p$edev"ím o tahy a ulice: 

• Jana Palacha, 17. listopadu, Masarykovo nám!stí, Hradecká, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Sukova t$ída 
• Palackého t$ída, v*etn! p$ednádra%ního prostoru 
• B!lehradská, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Hradecká 
• Sukova t$ída, nám!stí Republiky, Jahnova, Bubeníkova, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Husova 
• Na Drá%ce, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Da"ická 
• S. K. Neumanna, Anenská, v*etn! k$i%ovatky v ulici Anenská a dal"í. 

P)i podrobn%j-í anal'ze nehodovosti lze vyvodit vá$nou dopravn% bezpe&nostní situaci v oblasti cyklistické a 
p%-í dopravy. Za sledované období 1. 1. 2015 a% 31. 12. 2020 bylo na území m!sta Pardubice zaznamenáno celkem 
4239 dopravních nehod, p$i*em% 1339 dopravních nehod bylo s následky na %ivot! nebo zdraví, co% *iní p$ibli%n! 32 
%. P$i dopravních nehodách s ú*astí chodce nebo cyklisty, kter#ch se událo celkem 623 a tvo$í podíl kolem 47 % 
z po*tu nehod s následkem na %ivot! nebo zdraví, zem$elo 5 osob, 62 osob bylo t!%ce zran!no a 603 osob bylo 
zran!no lehce. Na základ! uvedeného byly dal"í odstavce této kapitoly v!novány speciáln! cyklistické a p!"í doprav!. 
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13.2.2 Nehodovost cyklistické dopravy 

Cyklistická doprava se s po*tem 379 dopravních nehod za období 2015-2020 podílí zhruba 28 % na celkovém po*tu 
dopravních nehod s následkem na %ivot! nebo zdraví. Jedná se o nedobr# stav, kter# je navíc umocn!n vysok#m 
podílem na zavin!ní. 

V#voj nehodovosti cyklistické dopravy na území m!sta Pardubice za období 2015-2019, resp. 2020 dokládají tabulky 
96 a% 99 a graf 47. Za období 2015-2019 je patrn# mírn# pokles v po*tu dopravních nehod s ú*astí cyklist', stejn! 
tak i u po*tu nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Rok 2019 p$edstavuje, v'*i pr'm!ru za sledované období, 
pokles kolem 13 %. Podobn! je tomu také u záva%nosti následk' dopravních nehod, zde vyjád$ena hodnotou 
„Záva%nosti následk' podle Reinholda“, kdy v roce 2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, do"lo ke sní%ení o zhruba 
15 %. V"echny ukazatele vycházejí p$ízniv!, nicmén! pokud pr'm!rnou záva%nost, která vychází 8,2, srovnáme 
s m!stem Hradec Králové (pr'm!rná záva%nost 5,9) je situace v cyklistické doprav! hor"í o p$ibli%n! 39 %. 

Město Pardubice Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Celkem nehod 72 65 83 73 62 60 
Nehody s následky na životě 
nebo zdraví 

70 60 74 62 60 53 

Usmrcené osoby 0 1 0 0 0 0 
Těžce zraněné osoby 7 6 3 7 5 6 
Lehce zraněné osoby 68 58 75 60 58 48 
Závažnost podle Reinholda* 9,3 9,4 6,6 8,8 7   

Poznámka: * hodnota záva%nosti následku podle Reinholda na tisíc obyvatel 

Tabulka 96: v#voj nehodovosti, následk' a záva%nosti u cyklistické dopravy /zdroj: Policie &R, anal#zy UDIMO 

 

Graf 45: nehodovost a následky dopravních nehod cyklistické dopravy 

DN podle hlavní příčiny s následky na životě nebo 
zdraví 

Počet nehod Usmrcené 
osoby 

Těžké zranění Lehké zranění 

a) nedání přednosti v jízdě 170 0 17 159 
b) řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 95 1 9 91 
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c) jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protis-
měru aj. 

34 0 6 34 

d) nepřizpůsobení, překročení rychlosti, nepřiměřená 
rychlost 

19 0 2 18 

e) nezaviněná řidičem 18 0 0 20 
f) nezvládnutí řízení vozidla 16 0 0 17 
g) vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 8 0 0 9 
h) předjíždění, jiný druh nesprávného předjíždění 7 0 0 7 
i) nesprávné otáčení nebo couvání 5 0 0 5 
j) nedodržení bezpečné vzdálenosti 2 0 0 2 
k) jízda na "červenou" 2 0 0 2 
l) technická závada, náhlé brzdění a jiné 2 0 0 2 
m) chodci na vyznačeném přechodu 1 0 0 1 
Celkové počty 379 1 34 367 

Tabulka 97: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 

DN podle druhu s následky na životě nebo zdraví Počet nehod 
Usmrcené 

osoby Těžké zranění Lehké zranění 
a) srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 271 1 27 259 
b) havárie 44 0 5 39 
c) srážka s chodcem 24 0 0 30 
d) srážka s pevnou překážkou 13 0 1 12 
e) srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 13 0 0 13 
f) jiný druh nehody 10 0 1 10 
g) srážka s domácím zvířetem 4 0 0 4 
Celkové počty 379 1 34 367 

Tabulka 98: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle druhu pro období 2015-2020 

DN podle zavinění s následky na životě nebo 
zdraví 

Počet ne-
hod 

Usmrcené 
osoby 

Těžké zra-
nění 

Lehké zra-
nění 

Podíl zavi-
nění 

Řidičem nemotorového vozidla, jízdní kolo 216 0 19 216 57,0 % 
Řidičem motorového vozidla 145 1 15 131 38,3 % 
Chodcem 9 0 0 11 2,4 % 
Lesní zvěří, domácím zvířetem 4 0 0 4 1,0 % 
Jiným účastníkem silničního provozu 2 0 0 2 0,5 % 
Závadou na komunikaci 2 0 0 2 0,5 % 
Jiné zavinění 1 0 0 1 0,3 % 
Celkové počty 379 1 34 367   

Tabulka 99: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle zavin!ní pro období 2015-2020 

LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD 

Lokalizace byla p$evzata z podklad' Policie &R, resp. CDV, bylo analyzováno období 1. 1. 2015 a% 31. 12. 2020. Na 
území m!sta Pardubice bylo zaznamenáno celkem 415 dopravních nehod s ú*astí cyklist', p$i*em% z tohoto po*tu 
bylo 379 dopravních nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Celkem bylo usmrcena 1 osoba, 34 osob bylo t!%ce 
zran!no a 367 osob bylo zran!no lehce. Lokalizace dopravních nehod s následky na %ivot! a t!%kého zran!ní jsou 
dolo%ena na obrázcích 105, 106 a 107.  
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Obrázek 105: lokalizace dopravní nehody s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

V p$ípad! usmrcené osoby se jednalo o 1 dopravní nehodu na silnici I/36 v prostoru k$i%ovatky se silnici III/3239. 
Viníkem byl $idi* motorového vozidla. 

 

Obrázek 106: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Za sledované období do"lo k celkem 34 dopravním nehodám, p$i nich% bylo 34 osob t!%ce zran!no, p$i*em% v 19 
p$ípadech (zhruba 56 %) byl viníkem nehody $idi* nemotorového vozidla, resp. cyklista. -idi* motorového vozidla byl 
viníkem nehody v 15 p$ípadech (zhruba 44 %). P$eva%ujícím druhem dopravní nehody byla srá%ka s jedoucím 
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nekolejov#m vozidlem s po*tem 27 DN (zhruba 79 %) v kombinaci s nedáním p$ednosti v jízd! (8 nehod). Znepokojující 
je skute*nost, %e u 4 dopravních nehod (zhruba 21 %), kdy byl viníkem nehody cyklista, byl zji"t!n alkohol. 

Z dolo%eného obrázku lokalizace dopravních nehod lze vysledovat úseky komunikací, p$ípadn! lokality s v!t"ím 
v#skytem dopravních nehod, jedná se zejména o následující trasy a lokality: 

• silnice I/2, ulice Pra%ská, P$elou*ská 
• t$ída Míru, nám!stí Republiky 
• silnice I/36, Palackého t$ída, ulice H'rka 
• silnice II/324, Dra%kovice 
• ulice S. K. Neumanna. 

 

Obrázek 107: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Za sledované období do"lo k celkem 344 dopravním nehodám, p$i nich% bylo 367 osob lehce zran!no, u 197 nehod s 
216 zran!n#mi osobami (zhruba 57, resp. 59 %) byl viníkem nehody $idi* nemotorového vozidla, resp. cyklista. -idi* 
motorového vozidla byl viníkem nehody u 129 nehodách se 131 zran!n#mi osobami (zhruba 38, resp. 36 %). 
P$eva%ujícím druhem dopravní nehody byla srá%ka s jedoucím nekolejov#m vozidlem s po*tem 271 nehod (zhruba 72 
%) v kombinaci s nedáním p$ednosti v jízd! (81 nehod). Znepokojující je skute*nost, %e u 45 dopravních nehod 
(zhruba 23 %), kdy byl viníkem nehody cyklista, byl zji"t!n alkohol. 

Kumulace dopravních nehod je patrná na trasách s vy""í intenzitou cyklistické a silni*ní dopravy a lokalitách 
p$echod'/p$ejezdu p$es v#znamné komunikace. Jedná se p$edev"ím o následující tahy, ulice a lokality: 

• Jana Palacha, 17. listopadu, Hradecká s kumulací u zimního stadionu 
• t$ída Míru, nám!stí Republiky 
• Sukova t$ída s kumulací kolem zimního stadionu 
• Pod!bradská, p$ipojení &S Globus 
• lokalita Anenská/Karla IV. 
• S. K. Neumanna a dal"í. 
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13.2.3 Nehodovost p%-í dopravy 

P!"í doprava se s po*tem 244 dopravních nehod za období 2015-2020 podílí zhruba 18 % na celkovém po*tu 
dopravních nehod s následkem na %ivot! nebo zdraví. Jedná se o zna*n# podíl, kter# je navíc umocn!n skute*ností, 
%e 98 nehod (zhruba 40 %) se stalo na vyzna*en#ch p$echodech pro chodce. 

V#voj nehodovosti p!"í dopravy na území m!sta Pardubice za období 2015-2019, resp. 2020 dokládají tabulky 100, 
101, 102 a graf 48. Za období 2015-2019 je patrn# mírn# pokles v po*tu dopravních nehod s ú*astí cyklist', stejn! 
tak i u po*tu nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Rok 2019 p$edstavuje, v'*i pr'm!ru za sledované období, 
pokles kolem 13 %. Podobn! je tomu také u záva%nosti následk' dopravních nehod, zde vyjád$ena hodnotou 
„Záva%nosti následk' podle Reinholda“, kdy v roce 2019, v'*i pr'm!ru za sledované období, do"lo ke sní%ení o zhruba 
15 %. V"echny ukazatele vycházejí p$ízniv!, nicmén! pokud pr'm!rnou záva%nost, která vychází 8,2, srovnáme 
s m!stem Hradec Králové (pr'm!rná záva%nost 5,9) je situace v cyklistické doprav! hor"í o p$ibli%n! 39 %. 

Město Pardubice Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Celkem nehod 43 55 46 40 30 35 
Nehody s následky na životě nebo zdraví 42 54 45 39 30 34 
Usmrcené osoby 2 0 0 0 1 1 
Těžce zraněné osoby 5 9 4 2 4 4 
Lehce zraněné osoby 37 51 45 43 29 31 
Závažnost podle Reinholda* 8,9 9,8 5,6 3,9 6,1   

Poznámka: * hodnota záva%nosti následk' podle Reinholda na tisíc obyvatel 

Tabulka 100: v#voj nehodovosti p!"í dopravy na území m!sta Pardubice 

 

Graf 46: nehodovost a následky dopravních nehod p!"í dopravy na území m!sta Pardubice 

DN podle hlavní příčiny s následky na životě nebo 
zdraví 

Počet nehod Usmrcené 
osoby Těžké zranění Lehké zranění 

a) chodci na vyznačeném přechodu 98 1 12 96 
b) nezaviněná řidičem 68 2 7 64 
c) řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 57 0 6 55 
d) nesprávné otáčení nebo couvání 9 0 1 10 
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e) nepřizpůsobení rychlosti vlasnostem vozidla, stavu 
vozovky 

4 0 1 3 

f) vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 3 0 1 3 
g) jiný druh nesprávného způsobu jízdy 1 1 0 0 
h) nezvládnutí řízení vozidla 1 0 0 2 
i) nepřiměřená rychlost 1 0 0 1 
j) jízda na "červenou" 1 0 0 1 
k) závada provozní brzdy 1 0 0 1 
Celkové počty 244 4 28 236 

Tabulka 101: specifikace dopravních nehod p!"í dopravy podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 

DN podle zavinění s následky na životě nebo 
zdraví Počet nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžké zra-
nění 

Lehké zra-
nění 

Podíl zavi-
nění 

Řidičem motorového vozidla 155 2 21 147 63,5% 
Chodcem 68 2 7 64 27,9% 
Řidičem nemotorového vozidla, jízdní kolo 20 0 0 24 8,2% 
Technickou závadou vozidla 1 0 0 1 0,4% 
Celkové počty 244 4 28 236   

Tabulka 102: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle zavin!ní pro období 2015-2020 

LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD 

Lokalizace byla p$evzata z podklad' Policie &R, resp. CDV, bylo analyzováno období 1. 1. 2015 a% 31. 12. 2020. Na 
území m!sta Pardubice bylo zaznamenáno celkem 415 dopravních nehod s ú*astí cyklist', p$i*em% z tohoto po*tu 
bylo 379 dopravních nehod s následky na %ivot! nebo zdraví. Celkem bylo usmrcena 1 osoba, 34 osob bylo t!%ce 
zran!no a 367 osob bylo zran!no lehce. Lokalizace dopravních nehod s následky na %ivot! a t!%kého zran!ní jsou 
dolo%eny na obrázcích 108, 109 a 110. 
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Obrázek 108: lokalizace dopravní nehody s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Za sledované období do"lo k celkem 4 dopravním nehodám, p$i nich% byly 4 osoby usmrceny a 1 osoba lehce zran!na. 
Ve 2 p$ípadech byl viníkem $idi* motorového vozidla (silnice I/37 a II/324) a rovn!% ve 2 p$ípadech byl viníkem nehody 
chodec (silnice I/36 a I/37).  

Z hlediska lokalizace se jednalo o 2 dopravní nehody na silnici I/37 v lokalit! sídli"t! Dukla a Nové Jesen*any, 1 nehoda 
se stala na silnici II/324 v prostoru Masarykova nám!stí, na p$echodu pro chodce a zb#vající nehoda pak na silnici 
I/36, v ulici H'rka, kde byl viníkem chodec pod vlivem alkoholu. 
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Obrázek 109: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Za sledované období do"lo k celkem 28 dopravním nehodám, p$i nich% bylo 28 osob t!%ce zran!no a 1 osoba zran!na 
lehce. Ve 21 p$ípadech (75 %) byl viníkem nehody $idi* motorového vozidla, ve zb#vajících 7 p$ípadech pak 
chodec. Alarmující je skute*nost, %e 12 dopravních nehod (zhruba 43 %) se stalo na vyzna*en#ch p$echodech pro 
chodce. 

Z dolo%eného obrázku lokalizace dopravních nehod lze vysledovat úseky komunikací, p$ípadn! lokality s v!t"ím 
v#skytem dopravních nehod, jedná se zejména o následující místa: 

• prostor k$i%ovatky B!lehradská-Okrajová-Kpt. Barto"e a okolí 
• silnice I/37 a soub!%ná MK poblí% vlakové stanice Pardubice, Rosice nad Labem 
• silnice II/355, ulice Da"ická, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Na Drá%ce 
• ulice S. K. Neumanna, lokalita OC Vi"+ovka. 

 



 

 

227 

Analytická *ástParduPlán 

 

Obrázek 110: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 

Za sledované období do"lo k celkem 214 dopravním nehodám, p$i nich% bylo 236 osob lehce zran!no. U 133 nehod 
(zhruba 62 %) byl viníkem nehody $idi* motorového vozidla, 60 nehod zavinil chodec (zhruba 28 %), následuje jako 
viník cyklista s 20 nehod (podíl kolem 9 %). Rovn!% v p$ípad! nehod s lehce zran!n#mi osobami je alarmující po*et 
událostí na vyzna*en#ch p$echodech pro chodce, jedná se o 85 nehod (zhruba 40 %). Znepokojující je také 
skute*nost, %e u 14 dopravních nehod (zhruba 7 %) byl u viníka nehody zji"t!n alkohol. 

Kumulace dopravních nehod je patrná na trasách s vy""í intenzitou silni*ní dopravy a chodc', v lokalitách p$echod' 
p$es v#znamné komunikace. Jedná se p$edev"ím o ulice a lokality: 

• Palackého t$ída, p$echod Macanova 
• 17. listopadu, p$echody Malá, Smilova 
• Masarykovo nám!stí 
• Sukova t$ída, p$echod Pernerova 
• Jahnova, Bubeníkova, v*etn! k$i%ovatky s ulicí Husova 
• Hradecká, p$echod v lokalit! Stava$ov 
• B!lehradská, p$echody u ulice Kosmonaut' 
• S. K. Neumanna, lokalita OC Vi"+ovka. 
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13.3 SPOT.EBA ENERGIÍ, FINANCE DO DOPRAVNÍCH SYSTÉM+ 

Stanovení energetické náro*nosti dopravní soustavy m!sta Pardubice vycházelo z dále uveden#ch parametr' a 
ukazatel', skladby vozového parku a definovaného dopravního v#konu jednotliv#ch segment' dopravy. Jedná se o 
orienta*ní propo*et zalo%eném na lokální emisní produkci, bez zohledn!ní energetické náro*nosti spojené s v#robou 
a distribucí paliv/energií. 

Dle orienta*ních propo*t' vychází celková energetická náro*nost silni*ní dopravy na sledované komunika*ní síti 
m!sta Pardubice v b!%ném pracovním dni zhruba na 1374,4 tisíc kWh, resp. 4948 GJ. 

Druh energie EC [kWh/100 km] CO2 [kg/100 km] Nox [g/100 km] PM2,5 [g/100 km] 
Benzín 80,3 20,9 6,1 0,16 
Diesel 65,3 17,4 17,0 0,15 
LPG 73,6 17,2 5,6 0,00 
CNG 83,9 15,6 5,6 0,11 

Hybrid 51,1 15,1 6,8 0,21 

Elektřina 20,0 9,0 11,4 0,44 

Zdroj: Spot$eba a emise z pozemní dopravy v rámci energetick#ch audit'; 8.4.2020     
Ing. David Stan!k, EnergySim s.r.o., &VUT-FSv, Katedra technick#ch za$ízení budov, Ing. Petr Kotek, Ph.D., EnergySim s.r.o. 

Tabulka 103: spot$eba a emise ze silni*ní dopravy /zdroj: uveden jako sou*ást tabulky 

Druh energie Osobní vozidla [%] Nákladní vozidla [%] 
Benzín 58,9 11,5 
Diesel 39,2 86,7 
LPG 1,8  

Elektřina 0,1 1,8 

Tabulka 104: skladba vozového parku &R podle energie /zdroj: MD &R, stav k 31.12.2019 

Energie/druh 
dopravy 

osobní doprava nákladní doprava celková spotřeba v kWh 
Celkem 

kWh kWh/10
0 km 

km kWh/100 
km 

km osobní doprava nákladní doprava 

Benzín 80,3 635046 109,5 32945 509942 36075 546017 
Diesel 65,3 422645 301,4 144316 275987 434968 710956 

Diesel-3,5t   90,4 100313  90683 90683 
LPG 73,6 19407   14284  14284 

Elektřina 20 1078 138 8905 216 12289 12505 

Celkem  1078177  286479 800429 574015 1374444 

Tabulka 105: energetická náro*nost silni*ní dopravy na komunika*ní síti m!sta Pardubice 

FINANCE DO DOPRAVNÍCH SYSTÉM/ 

V#voj v#daj' Statutárního m!sta Pardubice a Odboru dopravy za období 2015 a% 2019 dokládá graf 49. Z uveden#ch 
hodnot lze odvodit, %e skute*né ro*ní v#daje odboru dopravy se trvale pohybují p$ibli%n! na úrovni 12-13 % 
z celkov#ch plánovan#ch v#daj' m!sta. Celkové v#daje odboru dopravy za sledované období dosáhly zhruba 1.436,9 
mil. K*. 

Dal"í finan*ní prost$edky jsou do dopravy vkládány prost$ednictvím 

- odboru majetku a investic 4,9 mil. K*/ rok 2016  Multimodální uzel VHD  
- odboru rozvoje/PD  0,6 mil. K*/ období 2016-2018 ITS k$i%ovatky    
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V#znamn#m vkladem do dopravy jsou investice do obnovy vozového parku, za stejné období 2015-2019 vynalo%il 
DPMP a.s. celkem 386,1 mil. K*, p$i*em% vlastní zdroje p$edstavovaly 216,7 mil. K*. 

 

Graf 47: V#daje rozpo*tu m!sta Pardubice a Odboru dopravy, období 2015-2019 /zdroj: MMP 

Podrobn# p$ehled v#daj' odboru dopravy za sledované období 2015-2019 je dolo%en v tabulce 106, z ní uvádíme 
n!které vybrané polo%ky: 

- DPmP, a.s. - odm!na za provoz placeného stání  28,5 mil. K* 
- *i"t!ní komunikací v*etn! zimní údr%by   148,5 mil. K* 
- správa a údr%ba komunikací    180,6 mi. K* 
- sv!telná a signaliza*ní za$ízení    9,3 mil. K* 
- cyklostezky – opravy a údr%ba    16,2 mil. K* 
- program BESIP      0,5 mil. K* 
- ostatní v#daje      53,9 mil. K*. 

 

Výdaje rozpočtu města Pardubice a Odboru dopravy 

Údaje jsou v tisících Kč Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 
Statutární město Pardubice – plánované 
výdaje 

1894719,3 2004791,7 2264436 2375832,6 2786485,1 

Odbor dopravy – skutečné výdaje 246590,5 267947,1 290547 298393,3 333433,3 
Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní 
obslužnost 

149000 151557,8 158898,8 165903,5 180278,9 

Finanční kompenzace DPmP, a.s. - senioři 
(+70) 

0 0 0 0 3404,3 

Finanční kompenzace DPmP, a.s. - služba 
SPID handicap 700 700 580,4 600 600 

Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz 
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DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného 
stání 5044,6 5447,7 5561,9 5843,2 6599,9 

SmP, a.s. - odměna za výkon vlastnických 
práv 

300 500 500 500 500 

Opravy parkovacích automatů 0 0 56,6 1,8 0 

Informační systém – oprava a údržba 31,5 0 39,3 0 0 
Platba za energie dle smluv s jinými sub-
jekty 12,7 13,7 13,8 13,8 13,8 

Odborná způsobilost pro moto 0 24,2 32,1 43,6 53,8 
Dotace MV – bydlení a rozvoj města – Inte-
grace osob 

0 24,2 0 0 0 

Komunikace 

Služby, projekty, znalecké posudky 308,6 740,2 411,8 581,8 423,9 

Čištění komunikací včetně zimní údržby 25379,7 29485,2 35490,6 27804,8 30305 

Správa a údržba komunikací 24931,7 36687,9 47370,2 39723,2 31861,4 

Světelná a signalizační zařízení 1568,3 1710,1 1672,2 2016,8 2349,5 

Úpravy SSZ nad rámec údržby 141,6 154,8 171 193,3 288,4 

Provoz a údržba veřejného osvětlení 35000 34999,9 34999,8 34999,8 37420 
Aktualizace pasportů komunikací a doprav-
ního značení 

188,8 188,8 188,8 188,8 188,8 

Odtahy motorových vozidel 71,1 13,7 10,4 13,6 8,5 

Odkup komunikací a veřejného osvětlení 0 31,3 5,1 0 0 
Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Par-
dubičky 

0 0 0 0 116,4 

Cyklostezky 

Cyklostezky – opravy a údržba 2552,9 2757,3 3386,6 7100 446,6 

Cyklověž – provoz a opravy 0 0 25,5 374,8 409 

Zálivy MHD 

Rekonstrukce zálivů MHD 0 0 0 0 0 

Programy podpory 

Program podpory dopravy 0 0 0 0 0 

Program BESIP 59,9 109,9 109,9 109,9 110 

Ostatní výdaje 999,2 2500,4 722,3 11981,2 37655,1 

Tabulka 106: V#daje rozpo*tu m!sta Pardubice a v#dajové polo%ky rozpo*tu Odboru dopravy, období 2015-2019 /zdroj: MMP 

Následuje p$ehled probíhající a dokon*en#ch staveb, které v#razn! ovliv+ují nebo budou ovliv+ovat dopravní situaci 
na území m!sta Pardubice, financovan#ch státem. 

-editelství silnic a dálnic &R: 

• I/37 Pardubice, MÚK Doubravice; zprovozn!no 
• I/37 Pardubice, MÚK Palackého; zprovozn!no 
• D35 Opatovice-&asy; v realizaci 
• D35 &asy-Ostrov; v realizaci 
• I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina; v p$íprav! 
• I/36 Sezemice, obchvat; v p$íprav! 
• I/2 Pardubice, jihov#chodní obchvat; v p$íprav!. 
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Správa %eleznic (S)): 

- Modernizace %elezni*ního uzlu Pardubice;  v realizaci 
- Rekonstrukce v#pravní budovy ve stanici Pardubice; v realizaci 
- Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejn!ní Pardubice-Rosice nad 

Labem-Stéblová; v p$íprav!. 

13.4 STAV TECHNOLOGICK*CH ZA.ÍZENÍ K .ÍZENÍ PROVOZU, INFORMA#NÍ SYSTÉMY 

Problematiku $ízení provozu lze rozd!lit do 2 základních okruh', p$edn! se jedná o $ízení silni*ního provozu 
prost$ednictvím sv!teln! signaliza*ního za$ízení. S tím souvisí podpora MHD a up$ednostn!ní (preference) vozidel 
v dopravním proudu, v*etn! dispe*erského $ízení. Samostatnou oblastí je pak $ízení dopravy v klidu ve form! 
vhodn#ch systém' a technologick#ch prvk'.  

SV0TELN0 SIGNALIZA&NÍ ZA-ÍZENÍ 

V sou*asné dob! je sv!teln! signaliza*ní za$ízení (SSZ) na celkem 23 k$i%ovatkách a p$echodech/p$ejezdech. 

K$i%ovatky $ízené SSZ:  

• silnice I/2-Pra%ská 
• silnice I/2, Pra%ská-)i%kova 
• silnice I/37-III/32226, Dra%kovice 
• silnice I/36-III/3239, Doubravice 
• Palackého t$ída-Hlavá*ova-AN 
• Hlavá*ova-Kpt. Jaro"e-Anenská 
• Da"ická-Kpt. Jaro"e-Na Drá%ce 
• Na Drá%ce-Blahoutova 
• Teplého-Lexova 
• Jana Palacha-Teplého-Pichlova 
• Chrudimská-Zborovské nám!stí-Demokratické mláde%e-Pod B$ízkami 
• 17. listopadu-Masarykovo nám!stí-Palackého t$ída-t$ída Míru 
• Masarykovo nám!stí-Hradecká-Sukova t$ída-náb$e%í Závodu míru 
• Hradecká-B!lehradská-Studentská 
• Anenská-Kpt. Jaro"e 
• Jahnova-Karla IV. 
• nám!stí Republiky-t$ída Míru 
• Palackého t$ída-K Polabinám 
• 2x most p$es Labe, spojení Rosice-Svítkov 

P$echody/p$ejezdy $ízené SSZ: 

• Palackého t$ída 
• Masarykovo nám!stí 
• Kyjevská. 

Ú*elová signalizace pro v#jezd vozidel IZS je osazena v ulicích: 

• Kyjevská 
• Teplého. 

V rámci projektu „Inteligentní $ízení dopravy" byla v roce 2020 obm!n!na technologie SSZ ($adi*e, náv!stidla), na 
n!kter#ch k$i%ovatkách byla také obm!n!na detekce. V"echny $adi*e ve m!st! jsou nyní kompatibilní (20x CROSS a 
3x Siemens) a p$ipojeny do dopravní $ídící úst$edny (CROSS eDaptiva).  
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Jako sou*ást projektu se p$edpokládá v leto"ním roce dobudování preference voz' MHD na k$i%ovatkách, zde je 
nutná koordinace s návazn#mi projekty Odbavovací systém a Tetra komunika*ní sí, taky v rámci DPMP. V rámci 
zlep"ení funk*nosti lze zva%ovat modernizaci detekce vozidel a nahradit dosluhující induk*ní smy*ky detekcí za 
pomocí kamer (video smy*ky) nebo radar'. 

Z hlediska funkce a lokalizace míst, kde je uplatn!no $ízení provozu formou SSZ, se domníváme, %e z d'vodu 
bezpe*nosti p!"í a cyklistické dopravy bude pot$ebné dopln!ní p$echod'/p$ejezd' na d'le%it#ch komunikacích 
ZAKOS, primárn! v úsecích mezi k$i%ovatkami. K uvedenému dopl+ujeme, %e preferujeme maximáln! mo%né 
up$ednostn!ní p!"í a cyklistické dopravy a to i za cenu ni%"í kvality silni*ního provozu. 

TECHNOLOGIE DOPRAVY V KLIDU 

Rozhodující v oblasti dopravy v klidu je skute*nost, %e v sou*asné dob! dochází k realizaci/probíhá realizace díla 
„Dodávka jednotného systému $ízení parkování a efektivního vyu%ití voln#ch parkovacích kapacit na území 
Statutárního m!sta Pardubice“. 

Zadávací dokumentace obsahuje následující samostatné okruhy $e"ení: 

• &ást A: Dodávka kontroly obsazenosti parkovacích míst/lokality 
• &ást B: Dodávka a instalace parkovacích automat' 
• &ást C: Dodávka centrálního systému. 

Realizace díla vychází ze schválené koncepce, p$edev"ím stanoven#ch primárních a sekundárních cíl': 

 primární cíle; ochrana rezident', umo%n!ní parkování náv"t!vník', zklidn!ní dopravy, vysoká respektovanost 
 sekundární cíle; rozvojeschopnost a adaptabilita ZPS, zv#"ení komfortu a nabídka nov#ch slu%eb u%ivatel'm, 

podpora a rozvoj ZPS. 

Technologie parkovacích automat( (PA). Na území m!sta Pardubice, v rozhodujícím po*tu v oblastech ZPS, je pro 
krátkodobé parkování provozováno celkem 81 parkovacích automat'. V sou*asné dob!, jako sou*ást v#"e 
uvedeného prob!hla/probíhá modernizace a obm!na parkovacích automat', které umo%ní mimo jiné hradit parkovné 
i bezkontaktní kartou a dal"ími bezkontaktními metodami. 

Tabulka 107 dokladuje p$ehled parkovacích automat'. 

Přehled PA 
Arnošta z Pardubic I. Labská III. Smilova III. 
Arnošta z Pardubic II. Lihovar Smilova IV. 
Arnošta z Pardubic III. Macanova Smilova V. 
Bělobranské náměstí Mezi Mosty Sokolovna, Jiráskova 
Bratranců Veverkových I. Na Hrádku Sukova třída I. 
Bratranců Veverkových II. Na Třísle Sukova třída II. 
Bratranců Veverkových III. Na Vrtálně Sv. Bartoloměje, náměstí Republiky 
Bulharská I. Nábřeží Závodu míru I. Štefánikova I. 
Bulharská II. Nábřeží Závodu míru II. Štefánikova II. 
Bulharská III. Nábřeží Závodu míru III. Štolbova 
Čechovo nábřeží Nábřeží Závodu míru IV. Štrossova 
České dráhy, náměstí Jana Pernera Nábřeží Závodu míru V. Tyršovo nábřeží I. 
Grand-náměstí Republiky Nerudova Tyršovo nábřeží II. 
Havlíčkova I. Palackého  U Husova sboru 
Havlíčkova II. Pernerova I. U Kostelíčka 
Havlíčkova III. Pernerova II. U Marka I. 
Hronovická I. Pernštýnské náměstí U Marka II. 
Hronovická II. Polská I. U Mlýnů 
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Jindřišská I. Polská II. U Soudu 
Jindřišská II. Sladkovského I. U Stadionu I. 
Jiráskova I. Sladkovského II. U Stadionu II. 
Jiráskova II. Sladkovského III. Univerzita, náměstí Čs. legií 
K Pivovaru Sladkovského IV. Vrchlického 
K Polabinám I. Sladkovského V. Wernerovo nábřeží 
K Polabinám II. Smetanovo náměstí Za Pasáží 
Labská I. Smilova I. Zborovské náměstí 
Labská II. Smilova II. Žitná  

Tabulka 107: P$ehled parkovacích automat' na území m!sta Pardubice, resp. ZPS /zdroj: DPMP 

 P$ed realizací *ásti C, která propojuje p$edchozí fáze a sou*asn! $e"í naviga*ní systém dopravy v klidu na území 
ZPS, fungují parkovací plochy a parkovací stání z hlediska organizace a $ízení dopravy izolovan!, bez provázanosti a 
mo%nosti p$enosu dat a informací obecn! nebo k u%ivatel'm. Za$ízení dosud nejsou sou*ástí n!jakého systémového 
$e"ení, tento stav se zm!ní po realizaci probíhajícího díla „Dodávka jednotného systému $ízení parkování a 
efektivního vyu%ití voln#ch parkovacích kapacit na území Statutárního m!sta Pardubice“.  

Ze zadávací dokumentace není z$ejmé, jak bude nalo%eno z parkovacími kapacitami mimo systém ZPS, které jsou 
ve$ejn! p$ístupné. Práv! tato nabídky *asto vyu%ívá technologii odbavení formou závorového systému a platebních 
terminál', v*etn! mo%nosti platby mobilní aplikací. Toto lze doplnit nap$. kamerov#m systémem pro *tení 
registra*ních zna*ek a hodnocením stavu vyu%ití nabídky, resp. po*tu voln#ch parkovacích, co% lze dále uplatnit 
v rámci navád!cího systému. Je nezbytné, aby do systému byla zahrnuta ve"kerá nabídka parkovacích stání, v*etn! 
nabídky soukromé, která je ve$ejn! p$ístupná. Dopl+ujeme, %e d'le%it#m aspektem je zakomponování informa*ního 
a navád!cího systému do m!stského informa*ního systému. 

INFORMA#NÍ SYSTÉMY, DISPE#ERSKÉ .ÍZENÍ PROVOZU MHD 

Dopravní podnik m!sta Pardubic a. s. zprovoznil v m!sících b$ezen/duben 2021 nov# odbavovací systém, kter# je 
sou*ástí díla „Modernizace elektronického odbavení cestujících (EOC) v systému MHD v Pardubicích“. Nov# systém 
p$iná"í cestujícím $adu zlep"ení a zm!n, která jsou uvedena v kapitole 6.2 M!stská hromadná doprava. Jedná se o 
v#raznou kvalitativní zm!nu v odbavování cestujících, která sou*asn! umo%ní získat dal"í informace a data ke 
zlep"ování slu%by MHD. 

Probíhající realizace díla je, dle technické specifikace, zam!$ena na následující základní oblasti: 

• Vybavení vozidel EOC 
• Akceptaci bezkontaktních platebních karet 
• Za$ízení pro ú*ely p$epravní kontroly 
• Za$ízení pro kontaktní místa (p$edprodeje) 
• softwarová aplikace pro dispe*erské $ízení 
• Vnitropodniková WiFi sí, 
• Montá% za$ízení a souvisejících rozvod' do vozidel 
• Hardware k backoffice odbavovacího systému 
• Backoffice odbavovacího systému a dal"í. 

P$i*em% vychází z t!chto vybran#ch základních prvk' stávající stavu: 

• palubní po*íta* 
• odbavovací za$ízení pro cestující 
• vozidlov# informa*ní systém 
• *ipové karty 
• zp'soby elektronického odbavení pomocí Pardubické karty 
• p$edprodejní místa (kontaktní místa) 
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• jízdenkové automaty 
• internetov# prodej (E-Shop) 
• SMS jízdné a aplikace SEJF 
• zastávkové informa*ní systémy 
• dispe*ink a Terminal Management Systém (monitoring stavu vozidlov#ch za$ízení). 

Z v'-e uvedeného je z)ejmé, $e jedná o komplexní p)estavbu a modernizaci odbavovacích systému, 
informa&ního systému i dispe&erského )ízení provozu. 

13.5 VYU!ITELNOST SOU#ASNÉHO HARDWAROVÉHO .E,ENÍ PRO INTELIGENTNÍ .ÍZENÍ DOPRAVY A 

MONITORING 

Vzhledem k obsahu a specifikaci probíhajících projekt' „Inteligentní $ízení dopravy", „Dodávka jednotného systému 
$ízení parkování a efektivního vyu%ití voln#ch parkovacích kapacit na území Statutárního m!sta Pardubice“ a 
„Modernizace elektronického odbavení cestujících (EOC) v systému MHD v Pardubicích“ je vyu%itelnost $e"ení 
maximální. 

V p$ípad! projektu „Inteligentní $ízení dopravy" technologie „up to date" a monitoring p$es dopravní $ídící úst$ednu 
umo%+uje jakékoli návrhy pouze implementovat bez obm!ny nebo náhrady HW. 

13.6 #ISTÁ MOBILITA 

Dne 27. dubna 2020 vláda sv#m usnesením *. 469 schválila aktualizaci Národního ak*ního plánu *isté mobility 
(NAP&M), které p$edlo%ilo Ministerstvo pr'myslu a obchodu spolu s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem 
%ivotního prost$edí. Aktualizace obsahuje predikce po*tu dobíjecích a plnících stanic. Jsou zde také uvedeny cíle pro 
vozov# park. Z hlediska napl+ování strategick#ch cíl' aktualizace NAP&M je klí*ové to, %e i pro období 2021-2027 
bude zaji"t!na finan*ní podpora zejména z prost$edk' EU. 

P'vodní NAP&M vznikl v roce 2015 na základ! po%adavku sm!rnice 2014/94/EU, která ulo%ila *lensk#m stát'm 
vytvo$it sv'j národní rámec politiky na podporu rozvoje alternativních paliv v doprav! a vytvo$it tak dostate*n! 
p$íznivé prost$edí pro "ir"í uplatn!ní vybran#ch alternativních paliv a pohon' v sektoru dopravy. Jeho nyní 
p$edkládaná aktualizace reaguje na nové unijní dokumenty schválené v p$edchozích letech, jako jsou nap$íklad: 

- nové emisní cíle CO2 pro osobní a lehká u%itková a nákladní vozidla 
- povinn# 14% podíl obnoviteln#ch zdroj' energie v doprav! 
- povinn# podíl nízko a bezemisních vozidel v rámci nadlimitních ve$ejn#ch zakázek 
- nové programovací období. 

Stav vyu$ití elektromobility lze shrnout následovn!. P'vodní NAP&M stanovil specifick# cíl ve vztahu k ve$ejné 
dobíjecí infrastruktu$e, a to ve vazb! na po%adavky sm!rnice 2014/94/EU. Podle tohoto dokumentu by v &R do konce 
roku 2020 m!lo b#t 1300 dobíjecích bod' z toho 500 rychlodobíjecích. Realita je taková, %e k dispozici v &R bylo ke 
dni 30. 3. 2019 podle oficiální statistiky MPO celkem 238 dobíjecích stanic (ve smyslu lokalit, kde je mo%né dobíjet), 
u kter#ch je k dispozici 492 dobíjecích bod', statistika EAFO uvádí v &R k 1. 1. 2019 820 dobíjecích bod'. 

Obecn! se dají p$edpokládat dobíjecí body ve velk#ch nákupních centrech a lokální firemní dobíjecí body. Koncepce 
$e"ení infrastruktury v lokalitách bydlení není zatím do$e"ena. Práv! tento segment p$edstavuje v#znamn# potenciál 
samosprávn#ch orgán' v podpo$e *isté mobility.  

V sou*asné dob! existuje v zájmovém území m!sta Pardubice, podle ve$ejn! dostupn#ch zdroj' (mapy.cz, EVMAPA, 
Emobilita/&EZ) celkem 10 dobíjecích stanic: 

- Hradecká, lokalita Fáblovka 
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- Hradecká, Polabiny 
- Pod!bradská, Globus 
- Pod!bradská, Auto In 
- B!lehradská, Kaufland 
- Palackého, Lidl 
- Jana Pernera 
- Palackého, Alza 
- Arno"ta z Pardubic 
- Mlad#ch, PD Polabiny. 

Z pohledu m!sta Pardubice probíhá uplat+ování a "ir"í podpora elektromobility v rámci MHD provozováním vozidel 
trolejbusové dopravy a hybridních/parciálních vozidel. 

U pohonu na CNG se p$edpokládá do roku 2025 dobudování plnících stanic na území &R do celkového po*tu 300 
(v*etn! neve$ejn#ch). V sou*asné dob! jsou na $e"eném území m!sta Pardubice 3 plnící stanice, v areálu DPMP, 
v místní *ásti Dra%kovice a v lokalit! Fáblovka. Nejbli%"í dal"í stanice jsou lokalizovány v Chrudimi a Hradci Králové, 
kde jsou celkem 4 plnící stanice. V tomto segmentu *isté mobility se v sou*asné dob! a podmínkách &R aplikuje a 
rozvíjí p$edev"ím oblast m!stské hromadné dopravy, resp. provoz autobusové dopravy. 

 
Obrázek 111: sou*asn# stav CNG stanic v "ir"ím území m!sta Pardubice /zdroj: CNG4you 

13.6.1 Dynamická skladba vozidel 

Tabulky a grafy dokládají skladbu osobních a nákladních vozidel, v*etn! autobus' (mimo vozidla MHD) z hlediska 
stá$í a druhu energie. Negativním ukazatelem je p$edev"ím stá$í vozidel, kdy kategorie více ne% 10 let tvo$í p$es 60 
%. Dále nízk# podíl osobních vozidel s pohonem na elekt$inu a CNG s podílem mén! ne% 1 %. Zdrojem dat je 
Ministerstvo dopravy &R, údaje jsou platné pro &R a rok 2019 a registrovaná vozidla na území &R. Ní%e uvedená data 
se primárn! vyu%ívají pro pot$eby v#po*tu hluku a emisí z dopravy, následuje jejich stru*n# p$ehled. 
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OSOBNÍ VOZIDLA 

Kategorie Počet Podíl v % 
do 2 let 701637 11,8 
2-5 let 592268 10,0 
5-10 let 994353 16,8 
více ne! 10 let 3636737 61,4 
Celkem 5924995  

Tabulka 108: dynamická skladba osobních vozidel podle stá$í 

 

Graf 48: dynamická skladba osobních vozidel podle stá$í 

Druh energie Počet Podíl v % 

benzín 3475194 58,7 
diesel 2313009 39,0 
elektřina 8180 0,1 
LPG 105293 1,8 
CNG a ostatní 23333 0,4 
Celkem 5925009  

Tabulka 109: dynamická skladba osobních vozidel podle druhu energie 
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Graf 49: dynamická skladba osobních vozidel podle druhu energie 

NÁKLADNÍ VOZIDLA, AUTOBUSY 

Kategorie Počet Podíl v % 

do 2 let 85629 11,5 
2-5 let 76862 10,3 
5-10 let 108905 14,6 
více ne! 10 let 473766 63,6 
Celkem 745162  

Tabulka 110: dynamická skladba nákladních vozidel, autobus' podle stá$í 

 

Graf 50: dynamická skladba nákladních vozidel, autobus' podle stá$í 
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Druh energie Počet Podíl v % 
benzín 84782 11,4 
diesel 645279 86,6 
elektřina a ostatní 15101 2,0 
Celkem 745162  

Tabulka 111: dynamická skladba nákladních vozidel, autobus' podle druhu energie 

 

Graf 51: dynamická skladba nákladních vozidel, autobus' podle druhu energie 
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14. SOUHRNNÁ ANAL*ZA SWOT 

Záv!re*ná kapitola se v!nuje souhrnné anal#ze, která vychází ze spole*né práce zpracovatelského t#mu, pracovní 
skupiny a zapojení odborné a "iroké ve$ejnosti. Odborná ve$ejnost participovala na zpracování analytické *ásti 
prost$ednictvím interaktivního workshopu. (iroká ve$ejnost zaznamenávala problémy do webové aplikace 
Problémov#ch map. V kapitole je popsán pr'b!h participa*ních aktivit a je zakon*ena souhrnnou SWOT anal#zou. 

14.1 WORKSHOP S ODBORNOU VE.EJNOSTÍ 

První workshop s odbornou ve$ejností byl uskute*n!n dne 23. 06. 2020, ve Spole*enském sále Magistrátu m!sta 
Pardubice. Jménem nám!stka primátora a p$edsedy $ídící skupiny, pana Kva"e, bylo pozvánkou osloveno celkem 96 
partner', z nich% se odborného workshopu zú*astnilo celkem 42 odborník' a za organiza*ní chod zodpovídalo 13 
organizátor'. 

Cílem workshopu bylo získat problémové oblasti a potenciály pro Pardubice a jeho okolí. Nejvíce diskutovaná témata 
byla rozebrána do hloubky. Hosté workshopu pracovali po celou rozd!leni ke 4 kulat#m stol'm, ka%d# ze stolu vedli 
dva facilitáto$i z $ad Pracovní skupiny. Úkolem facilitátor' bylo vedení diskuze, zaznamenávání v#sledk' a jejich 
prezentace v záv!ru. 

 

Obrázek 112: workshop s odbornou ve$ejností 

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI IDENTIFIKOVANÉ ODBORNOU VE-EJNOSTÍ: 

Nízká konkurenceschopnost MHD 

Mezi první d'vody nízké konkurenceschopnosti VHD byla za$azena ne-integrace s krajsk#m systémem hromadné 
dopravy a trasování, spole*n! s intervalem provozu n!kter#ch (páte$ních) linek. Dal"í d'vody pak byly identifikovány 
v nedostate*né obsluze nov!j"ích rozvojov#ch oblastí a obecn! dlouhé docházkové vzdálenosti k zastávkám VHD. 
D'vody byly dále dopln!ny o dlouhou cestovní dobu, v rámci které bylo poznamenáno, %e nap$. v existujících 
kongescích, jeho% sou*ástí je i IAD, je komfortn!j"í cestovat osobním vozidlem (klimatizace, hygiena…). 

Bariéry pro p%-í a cyklistickou dopravu 

Pardubice jsou mimo jiné pova%ovány také za m!sto cyklist', jeho% potenciál ale není napl+ován. Jako d'vod je v 
p$ípad! „p$irozen#ch bariér“ ($eka, %eleznice…) pova%ována finan*n! náro*ná realizace nutn#ch opat$ení k jejich 
p$ekonání, tyto investice jsou v"ak pova%ovány jako opodstatn!né. Dále byla akcentována nízká bezpe*nost stávající 
infrastruktury (zejména pro d!ti a seniory), zejména pak v p$ípad! cyklistické infrastruktury v hlavním dopravním 
prostoru. Nízká bezpe*nost je vnímána i z pohledu spole*né infrastruktury pro p!"í a cyklisty. Bariérami pro p!"í a 
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cyklistickou dopravu je dále vnímána nelogické návaznosti a nedodr%ování p$irozen#ch vazeb, p$ípadn! chyb!jící 
návazností v podob! p$echod', p$ejezd' a míst pro p$echázení. V#razn# problém je také spat$ován v %ivelném 
parkování (t#ká se p!"í i cyklistické dopravy) a to hlavn! v sídli"tích a v centru m!sta. 

Parkovací politika, P+R 

Podle informací ú*astník' workshopu parkovací politika m!sta Pardubic po mnoho let nereagovala na zm!nu d!lby 
p$epravní práce a nár'st automobilizace, co% se nejv#razn!ji projevilo zejména v oblastech jako je Vi"+ovka, Dukla a 
Polabiny. Dostate*né kapacity po parkovacích stáních rovn!% nebyly d'sledn! vy%adovány v rámci n!kter#ch 
rozvojov#ch projekt', zejména „star"ího data“, co% postupn! vedlo k nelegálnímu odstavování vozidel v rámci 
ve$ejného prostoru. &asto zmi+ovaná byla také snaha u%ivatel' systému statické dopravy o co nejlevn!j"í zp'sob 
parkování v co nejkrat"í docházkové vzdálenosti, co% se projevilo zejména v obytn#ch oblastech navazujících na 
zónu placeného stání. 

Koordinace dopravního plánování s jin'mi profesemi 

Hlavním problémem nedostate*né koordinace dopravního plánování s ostatními profesemi je sní%ená kvalita 
ve$ejného prostoru. Jako typick# p$íklad slabé koordinace jednotliv#ch odv!tví byla uvedena Poliklinika Vektor, 
nádra%í a koncepce parkování, nebo také Nová Cihelna. Obecn!j"ím p$íkladem pak jsou okrajové/satelitní *ásti m!sta, 
které produkují „zbytnou“ dopravu do centrálních *ástí m!sta vlivem nedostate*né obsluhy hromadnou dopravou a 
absencí slu%eb a dal"ích cíl' v jejich okolí. Jako d'sledek nedostate*né spolupráce urbanismu a dopravního plánování 
byl nastín!n p$íklad satelitních oblastí, které se postupem *asu stávají "patn! prostupnou bariérou pro dal"í rozvoj 
m!sta v jejich okolí. 

Po vyhodnocení workshopu byl znát soub!h tematick#ch okruh', které byly $e"eny u jednotliv#ch stol' nezávisle na 
sob!. “Kulaté” stoly byly zám!rn! namíchány tak, aby osazenstvo vynikalo co nejv!t"í profesní pestrostí. V#stupy z 
workshopu jsou cenn#m podkladem pro analytickou a navazující návrhovou *ást dokumentace Plánu udr%itelné 
m!stské mobility. Zpráva workshopu je obsahem p$ílohy C - Participace (Analytická *ást), resp. C.2 

14.2 PODN"TY OD ,IROKÉ VE.EJNOSTI 

(iroká ve$ejnost byla zapojena formou webové aplikace Problémov#ch map, která byla spu"t!na od *ervna do $íjna 
2020. Do mapování pardubické dopravy se zapojilo celkem 860 p$isp!vatel', kte$í zaznamenali celkem 3153 
specifick#ch problém'. U%ivatelé vytvá$eli vlastní problémové mapy. do kter#ch zadávali bodové a liniové problémy. 
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Obrázek 113: vizualizace v"ech zaznamenan#ch bodov#ch problém' (podrobn!ji v p$íloze C.2) 

 

Obrázek 114: vizualizace v"ech zaznamenan#ch liniov#ch problém' (podrobn!ji v p$íloze C.2) 

Zhruba 67 % v"ech zaznamenan#ch problém' sm!$ovalo k individuální automobilové doprav! (IAD), ur*itou *ást 
v"ak tvo$ily p$ísp!vky zam!$ené i na statickou dopravu. Následovala p!"í a cyklistická dopravy s tém!$ vyrovnan#m 
pom!rem p$ísp!vk', dohromady tvo$ící p$ibli%n! *tvrtinu v"ech problém'. Nejmén! problém' pak sm!$ovalo k 
hromadné doprav!, s podílem pouze cca 6 %: 



 

 

242 

Analytická *ástParduPlán 

• individuální automobilová doprava: 2091 zaznamenan#ch problém' 
• p!"í doprava:    427 
• cyklistická doprava:   415 
• hromadná doprava:   180 
• celkem:     3153 

Podrobná anal#za podn!t' od ve$ejnosti je obsahem C - Participace (Analytická *ást), resp. C.1. 

14.3 SILNÉ STRÁNKY 

D%lba p)epravní práce pro území m%sta a okolí 

D!lba p$epravní práce na úrovni 67 % na území m!sta pro udr%itelnou m!stskou mobilitu (31 % - p!"í doprava, 22 % 
- m!stská hromadná doprava a 14 % cyklistická doprava) p$edstavuje p$íznivou v#chozí situaci pro dal"í dlouhodob# 
rozvoj udr%itelné m!stské mobility. V#razn! hor"í situace je v okolí m!sta, kde podíl IAD v'*i udr%iteln#m druh'm 
dopravy *iní 54 %, resp. d!lba p$epravní práce mezi IAD a MHD *iní 81/19 % ve prosp!ch IAD. Je zcela zásadní *init 
opat$ení ke zm!n! této d!lby. 

Stabilizovaná a dob)e organizovaná sí/ MHD 

Pom!rn! vysoká kvalita obsluhy území a p$ijatelné po*ty spoj' a následné intervaly nabízí pro mobilitu na území 
m!sta a okolí vhodnou alternativu automobilové doprav!. Podíl 22 % na d!lb! p$epravní práce na území m!sta a 
zhruba 72,9 tisíc p$epraven#ch cestujících v b!%ném pracovním dni dokládá v#znam MHD. Podporujícími aspekty 
jsou tém!$ 90% podíl nízkopodla%ních autobus', ekologick# provoz MHD zabezpe*ovan# trolejbusy, parciálními 
vozidla a autobusy na CNG a probíhající modernizace odbavovacího systému. Ov"em ve vztahu k podílu IAD (60/40 
% ve prosp!ch IAD) je nutné konkurenceschopnost dále zvy"ovat. 

Kvalita $elezni&ní osobní dopravy 

Vysoká kvalita nabídky %elezni*ní osobní dopravy – 220 vlak' obousm!rn! na koridorové trati 010, 38 vlak' v obou 
sm!rech na trati 031 a 26 vlak' v obou sm!rech na trati 238, se promítá do konkurenceschopnosti v'*i automobilové 
doprav!. Odpovídá tomu obrat cestujících na %elezni*ních stanicích a zastávkách, v b!%ném pracovním dni se jedná 
o zhruba 27,4 tisíc osob. Ke kvalit! nabídky napomáhá kvalitní p$estup mezi %elezni*ní dopravou a MHD ve stanici 
Pardubice hlavní nádra%í, p$isp!je i probíhající p$estavba %elezni*ní stanice Pardubice hlavní nádra%í.  

Integrovan' dopravní systém 

Integrovan# dopravní systém organizovan# Integrátorem regionální dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém 
kraji IREDO integruje %elezni*ní osobní dopravu, ve$ejnou linkovou dopravu, v*etn! *ásti dálkov#ch linek. Disponuje 
moderním odbavovacím systémem. Potenciál rozvoje je omezen# z d'vodu existence integrovaného systému VYDIS, 
kter# zahrnuje MHD v Pardubicích a Hradci Králové a regionální %elezni*ní osobní dopravu v návaznosti na ob! 
krajská m!sta.  

Cyklistická doprava 

V#znamn# podíl cyklistické dopravy na d!lb! p$epravní práce, podíl 14 % p$edstavuje p$ibli%n! 29,3 tisíc cest denn! 
vykonan#ch obyvateli m!sta. Rozsáhlá sí, cyklistick#ch tras s celkovou délkou kolem 151,2 km (m!$eno jednosm!rn!) 
dává prostor ke zkvalitn!ní infrastruktury a zv#"ení podílu na d!lb! p$epravní práce. Infrastruktura v podob! 
jednosm!rn#ch komunikací s obousm!rn#m provozem cyklist' zvy"uje prostupnost území a ve stísn!n#ch uli*ních 
profilech umo%+uje i parkování vozidel. Ke kvalit! a rozsahu nabídky p$ispívá funk*ní multimodální systém B+R ve 
stanici Pardubice hlavní nádra%í a existující oblasti s dopravním zklidn!ním formou zón 30 nebo obytn#ch zón 
vhodn#ch pro pohyb cyklistické dopravy.  
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P%-í doprava 

Jeden z rozhodujících zp'sob' mobility osob, podíl 31 % pro území m!sta na d!lb! p$epravní práce p$edstavuje kolem 
64,9 tisíc cest obyvatel m!sta v b!%ném pracovním dni. P$ispívají k tomu p$eva%ující bezbariérové p!"í trasy, v*etn! 
*ásti bezbariérov#ch zastávek MHD, rozsáhlé a kvalitní plochy ve$ejn#ch prostranství, cenné území MPR Pardubice 
a atraktivní lokality park', sad' a klidov#ch území. Kvalitní nabídku dotvá$í prostor p$ednádra%í %elezni*ní stanice 
Pardubice hlavní nádra%í. Dobré podmínky pro p!"í dopravu nabízení lokality dopravního zklidn!ní. 

Regulace dopravy v klidu, odstavování vozidel 

Existující systém regulace dopravy v klidu v rámci vymezeného území zóny placeného stání územním a cenov#m 
zv#hodn!ním up$ednost+uje rezidentní odstavování vozidel. V rámci ZPS je evidován dostate*n# po*et parkovacích 
míst ve ve$ejném a soukromém prostoru pro krátkodobé parkování. Celková nabídka, stání v systému ZPS a 
soukromá nabídka bez OC, *iní zhruba 5,1 tisíc stání, p$i*em% 436 stání v rámci systému ZPS je v#hradn! 
rezidentních. Ve sledovan#ch obytn#ch oblastech bylo zaznamenáno více ne% 17,6 tisíc odstaven#ch vozidel. P$es 
podíl necel#ch 10 % vozidel odstaven#ch nevyhovujícím zp'sobem je evidentní vysok# po*et vyzna*en#ch 
odstavn#ch stání a odstavn#ch ploch v t!chto oblastech. Obsluha území formou jednopruhov#ch obousm!rn#ch 
komunikací napomáhá k $e"ení dopravy v klidu. Komplikací je odstavování nákladních vozidel do 3,5 tuny. 

Automobilová doprava, napojení na nad)azenou sí/ 

Základní komunika*ní systém tvo$í zhruba 134,7 km komunikací (m!$eno jednosm!rn!), u kter#ch se vy%aduje 
p$evá%n! dopravní funkce, je tedy namíst! kvalita provozu. P$es n!kolik limitních k$i%ovatek lze pova%ovat celkov# 
stav systému za vyhovující, proto%e fronty vozidel jsou v pr'b!hu dne *asov! omezené. Nedobr#m stavem je vysoké 
dopravní zatí%ení v dotyku s centrem m!sta. Dopravní napojení $e"eného území na nad$azenou republikovou sí, se 
realizuje prost$ednictvím silnice I/37, resp. a dálnice D37, dálnice D11, probíhá v#stavba D35 a p$elo%ka I/36. Realizací 
staveb bude odvedena tranzitní doprava mimo zastav!ná obytná území. Dostate*ná kapacita pr'tahu silnice I/37, 
v*etn! MÚK bez komplikací p$evádí tranzitní dopravu v severoji%ním sm!ru, na trase Hradec Králové-Pardubice-
Chrudim.  

Silni&ní a $elezni&ní nákladní doprava 

Rozhodujícími nositeli nákladní dopravy jsou koridorová tra, *íslo 001/o10 v p$ípad! %elezni*ní nákladní dopravy a 
silni*ní pr'tah silnice I/37 s návazností na dálnici D 11 a D35, která je v realizaci. Silni*ní nákladní doprava je *áste*n! 
organizována prost$ednictvím VLC v re%imu silnice/%eleznice v oblasti Pardubi*ky s vizí rozvoje. Na území m!sta je 
*ást silni*ní dopravy soust$ed!na do vyhovujících tras. D'slednou a systematickou regulací nákladní dopravy je do 
oblasti "ir"ího centra m!sta a navazujících lokalit a prakticky do v"echna obytn#ch území zakázán vjezd nákladním 
vozidl'm nad 3,5 tuny. Na celém území m!sta je stanoven zákaz stání vozidel nákladní dopravy nad 3,5 tuny, 
traktor'm a autobus'm v dob! 21-5 hodin. 

14.4 SLABÉ STRÁNKY A P.ÍLE!ITOSTI 

D%lba p)epravní práce u vn%j-í dopravy 

Zásadním problémem je zna*n! nep$íznivá d!lba p$epravní práce mezi IAD a VHD/MHD u vn!j"í dopravy. Podíl 81/19 
% ve prosp!ch IAD je odrazem nízké konkurenceschopnosti udr%iteln#ch druh' dopravy, zejména VHD/MHD a 
cyklistické dopravy, v*etn! multimodálních systému. Problematika úzce souvisí s koncepcí dopravy v klidu na území 
m!sta a regionu a situací kolem dvou systém' integrované dopravy v $e"eném území. Dal"í efekty lze spat$it ve 
sní%ení intenzity IAD v centru m!sta. Ke kvalit! nep$ispívá nap$. p$estupní vazba mezi %elezni*ní stanicí Pardubice 
hlavní nádra%í a autobusov#m nádra%ím. 
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P$íle%itosti:  

 Koncepce dopravy v klidu s p$esahem do okolí, multimodální systémy 
 Zapojení MHD do systému IDS organizovan# Integrátorem regionální dopravy v Královéhradeckém a 

Pardubickém kraji 

Konkurenceschopnost MHD 

Podíl MHD na d!lb! p$epravní práce v rámci m!sta na úrovni 22 %, resp. d!lba mezi IAD a MHD 60/40 % ve prosp!ch 
IAD p$edstavuje problém kvality nabídky MHD. Pr'm!rná jízdní rychlost vozidel MHD 23,6 km/h je odrazem stavu 
silni*ního provozu, kongesce vozidel se promítá do délky jízdní doby, dodr%ování jízdního $ádu, resp. zdr%ení vozidel. 
D'sledkem stavu na komunikacích jsou o zhruba 10-15 % del"í jízdní doby spoj' oproti stavu na komunikacích 
s ni%"ími intenzitami dopravy. Dal"í prodlu%ování jízdní doby m'%e negativním zp'sobem ovlivnit volbu dopravního 
prost$edku sm!rem k IAD. 

P$íle%itosti: 

 Preference/up$ednostn!ní vozidel MHD v dopravním proudu 
 Systémové a komplexní $ízení dopravy 
 Koncepce dopravy v klidu s p$esahem do okolí, multimodální systémy 

Integrace ve)ejné hromadné dopravy 

Existence dvou systému integrované dopravy, v p$ípad! systému VYDIS se jedná o spolupráci MHD a %elezni*ní 
osobní dopravy, u IREDO pak spolupráci %elezni*ní osobní dopravy a ve$ejné linkové doprav!, bez zapojení MHD. 
Systémy fungují bez provázanosti, v*etn! odli"n#ch tarif'. Nezapojení MHD Pardubice do IDS organizovaného 
Integrátorem regionální dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji p$edstavuje v#razn# nedostatek 
v integraci ve$ejné dopravy. Problematika úzce souvisí s multimodálními systémy v rámci regionu. 

P$íle%itosti: 

 Zapojení MHD do systému IDS organizovan# Integrátorem regionální dopravy v Královéhradeckém a 
Pardubickém kraji 

 Podpora a rozvoj multimodálních systém' 

Multimodální systémy 

D'le%it#m prvkem k podpo$e VHD/MHD jsou multimodální systémy ve form! nap$íklad P+R, B+R, D+R, kdy rozhodující 
podmínkou je kvalita nabídky hromadné dopravy. Nefungující systém P+R na Zborovském nám!stí, absence systému 
P+R u stanic Pardubice hlavní nádra%í, Pardubice-Rosice nad Labem, ne$e"ení dané problematiky na území regionu 
spí"e „podporují“ IAD. Na druhou stranu zcela funk*ní a vyu%ívan# systém B+R u stanice Pardubice hlavní nádra%í 
(kombinace jízdní kolo/%elezni*ní osobní doprava) dokládá potenciál t!chto systém'. 

P$íle%itosti: 

 Rozvoj systém' P+R, B+R, p$ípadn! D+R v obsluze území 
 Pokra*ující podpora bikesharingu a elektromobility. 

Bezpe&nost provozu 

Dle Strategie BESIP 2021-2030 se p$edpokládá, %e do roku 2030 se po*et usmrcen#ch a t!%ce zran!n#ch osob sní%í 
na 50 % stavu roku 2020. K dosa%ení tohoto cíle bude nezbytné dosáhnout ro*ních pokles' v rozmezí 3,6-6,7 %. 
Opat$ení jsou cílena p$edev"ím na ú*astníky provozu a $e"ení nehodov#ch míst. V p$ípad! m!sta Pardubice do"lo za 
období 2015-2020 k usmrcení a t!%kému zran!n#ch 108 osob, nejvíce v roce 2019–24 osob a nejmén! v roce 2017–
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9 osob. Ro*ní pr'm!r *iní 18 osob usmrcen#ch nebo t!%ce zran!n#ch. Celkov# neuspokojiv# stav nehodovosti 
dokládají následující *ísla – za období 2015-2020 do"lo k celkem 1331 dopravním nehodám s následky na %ivot! a 
zdraví a bylo 1639 osob usmrceno nebo zran!no, p$i*em% 670 osob byli cyklisté nebo chodci. Tém!$ 75 % dopravních 
nehod zavinili $idi*i automobil'. 

P$íle%itosti: 

 -e"ení nehodov#ch míst, zejména v souvislosti s k$í%ením komunikací ZÁKOS s p$ednostním zam!$ením na 
chodce a cyklisty 

 Rozvoj cyklistické dopravy se zam!$ením na odd!lení od silni*ního provozu, sní%ení nehodovosti. 

Cyklistická doprava, spole&n' provoz chodc( a cyklist( 

V zásad! se dají problémy cyklistické dopravy shrnout do t!chto oblastí – ucelenost sít! cyklistick#ch tras a 
homogenita opat$ení, spole*n# provoz cyklistické a p!"í dopravy a nehodovost cyklistické dopravy. Ucelenost sít! 
tras je jednou z nejd'le%it!j"ích podmínek kvalitní infrastruktury cyklistické dopravy. K ucelenosti sít! a plynulosti 
provozu pat$í dopln!ní úsek', které cyklistická doprava vyu%ívá, i kdy% zde nejsou realizována %ádná opat$ení nebo 
prostupnost územím, p$edev"ím pak p$ekonávání komunikací ZÁKOS, v*etn! k$i%ovatek. Homogenita opat$ení pak 
sleduje minimalizaci r'znosti opat$ení pro cyklistickou dopravu tak, aby byl dosa%en maximální komfort na trase.  
Spole*n# provoz cyklist' a chodc' bez odd!lení je z hlediska bezbariérovosti nep$ijateln#, na celkové délce 
cyklistick#ch tras se trasy se spole*n#m provozem podílí tém!$ 40 %. Kumulace dopravních nehod na trasách s vy""í 
intenzitou silni*ní dopravy je p$edev"ím d'sledkem chyb!jícího odd!lení cyklistického provozu od provozu 
automobilového, dot#ká se rovn!% obytn#ch oblastí, kde není $e"eno zklid+ování dopravy. Nedobrá situace – celkem 
402 zran!ní za období 2015-2020, vy%adují kroky ke zlep"ení stavu.  

P$íle%itosti: 

 Rozvoj cyklistické dopravy se zam!$ením na ucelenost tras a homogenitu opat$ení 
 Segregace cyklistické a automobilové dopravy, odd!lení cyklist' a chodc' na spole*n#ch trasách 
 -e"it nevyhovující standardy cyklistické infrastruktury s cílem vyu%ití existujícího potenciálu, v*etn! 

cykloobousm!rek. 
 Rozvoj oblastí s dopravním zklidn!ním formou zón 30 nebo obytn#ch zón ke zv#"ení bezpe*nosti v"ech 

ú*astník' provozu. 

Bezbariérová doprava 

Chyb!jící koncepce bezbariérové dopravy. Chodci jsou nejvíce zraniteln#m ú*astníkem silni*ního provozu, 
bezprost$edn! se jich dot#ká kvalita ve$ejného prostoru a prostranství, kvalita a bezbariérovost p!"ích tras a 
zastávek VHD, v*etn! p!"ích p$ístup' a samoz$ejm! bezbariérov#ch vozidel. Sou*ástí bezbariérové dopravy jsou 
rovn!% p$ístupy do ve$ejn#ch budov a pot$ebné informa*ní systémy. D'le%ité je rovn!% $e"ení nebezpe*n#ch 
p$echod' pro chodce a míst pro p$echázení, kdy rozhodujícími riziky jsou intenzita dopravy, délka a chyb!jící d!lící 
ostr'vky, nedostate*né rozhledové pom!ry díky parkujícím vozidl'm nebo úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. P$ibli%n! 40 % dopravních nehod s ú*astí chodce se stane na vyzna*eném p$echodu pro chodce. 
Rizikem je vysoká intenzita dopravy na komunikacích v dotyku s centrem m!sta, souvisí s tím i nedostate*né 
dopravní zklidn!ní míst s intenzivní p!"í dopravou.  

P$íle%itosti: 

 Vytvo$ení koncepce bezbariérové dopravy, v*etn! dostupnosti budov a zastávek MHD 
 -e"ení nebezpe*n#ch p$echod' pro chodce a míst pro p$echázení s cílem sní%ení nehodovosti a následk' 
 Zklid+ování automobilové dopravy v obytn#ch oblastech a lokalitách s intenzivní p!"í dopravou. 
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Doprava v klidu, zóna placeného stání 

Doprava v klidu, resp. nabídka parkovacích a odstavn#ch stání v území zóny placeného stání p$edstavuje zhruba 5,1 
tisíc míst – v rámci ZPS 4 tisíce míst, nabídka mimo systém ZPS 1,1 tisíc míst. Kombinovan# systém je p$evá%n! 
orientován na krátkodobé parkování, podpora rezidentního parkování má omezen# záb!r. U%ivatelská skupina 
zam!stnanec, jedna z nejpo*etn!j"ích, je systémem $e"ena okrajov!, záchytná parkovi"t! na okraji centra m!sta 
prakticky neexistují, systém P+R na Zborovském nám!stí nefunguje. Vozidla této u%ivatelské skupiny parkují 
p$evá%n! v lokalitách, které navazují na regulované území ZPS.  

P$íle%itosti: 

 Koncepce dopravy v klidu na území m!sta s p$esahem do regionu 
 Systémové a komplexní $ízení dopravy 
 Zapojení MHD do systému IDS organizovan# Integrátorem regionální dopravy v Královéhradeckém a 

Pardubickém kraji 

Odstavování vozidel v obytn'ch oblastech 

Ve sledovan#ch oblastech m!sta bylo zaznamenáno 17647 odstaven#ch vozidel, nevyhovujícím zp'sobem bylo 
odstaveno zhruba 9,8 %. Dal"ích 431 vozidel bylo odstaveno na soukrom#ch plochách, jednalo se p$edev"ím 
parkovi"t! obchod' po zavírací dob!, v po*tu 320 vozidel jde o Kaufland B!lehradská. Práv! nevyhovujícím zp'sobem 
odstavená vozidla ohro%ují dostupnost území vozidly IZS. Nevyhovující je rovn!% odstavování nákladních vozidel do 
3,5 tun, na stáních pro osobní vozidla bylo zaznamenáno celkem 321 nákladních vozidel. 

P$íle%itosti: 

 Koncepce dopravy v klidu na území m!sta s p$esahem do regionu 
 -e"ení odstavování nákladních vozidel v obytn#ch oblastech, sou*ást Koncepce dopravy v klidu 
 Sdílení vozidel (carsharing, carpooling) 

Automobilová doprava, zásobování 

Podíl tranzitní automobilové dopravy, která je vedená zastav!n#m území m!sta a která *iní kolem 21,6 % ze v"ech 
vozidel na vjezdech do m!sta a podílem nákladní dopravy 9,9 %, znateln#m zp'sobem zhor"uje dopravní situace na 
území m!sta, zejména pak na území "ir"ího centra m!sta. P$í*inou je neúplnost komunikací ZÁKOS, které by umo%nili 
odvedení p$eva%ující *ásti zbytné dopravy, p$edev"ím nákladní, mimo zastav!né území m!sta. V#razn! p$eva%ující 
podíl IAD u vn!j"í dopravy se také promítá do propustnosti k$i%ovatek zabezpe*ujících vazbu na pr'tah silnice I/37. 
Nevyhovující dopravní situace byla stanovena pro k$i%ovatku Jana Palacha-Teplého-Pichlova. Nedostatkem je 
odstavování nákladních vozidel v obytn#ch oblastech, dále chyb!jící podklady pro $e"ení problematiky zásobování 
centra m!sta a obytn#ch oblastí. 

P$íle%itosti: 

 Dopln!ní komunikací ZÁKOS k odvedení pr'jezdné dopravy mimo zastav!né území 
 Zaji"t!ní podklad' pro $e"ení problematiky zásobování v rámci City logistiky 

Systémové )ízení dopravy 

Komplexní systémové $ízení dopravy se vztahuje na v"echny dynamické a statické slo%ky dopravy. V p$ípad! m!stské 
hromadné dopravy se jedná o up$ednostn!ní vozidel v dopravním proudu, u dopravy v klidu hospodárn!j"í vyu%ívání 
parkovacích kapacit, v*etn! $e"ení navád!cího a informa*ního systému. Individuální automobilová doprava vyu%ije 
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telematické prvky ke zlep"ení plynulosti provozu. Probíhající práce na projektech Systém $ízení parkování a efektiv-
ního vyu%ití voln#ch parkovacích kapacit na území statutárního m!sta Pardubice a Systém inteligentního $ízení do-
pravy musí b#t harmonizovány s cílem zajistit maximální vyu%ití v"ech mo%ností $ízení dopravy. 

P$íle%itosti: 

 Koncepce dopravy v klidu na území m!sta s p$esahem do regionu 
 -ízení provozu a up$ednostn!ní vozidel VHD/MHD v dopravní proudu 
 Telematické prvky ke zv#"ení plynulosti silni*ní provozu 

Vliv na ve)ejné zdraví 

Negativní vliv z dopravy na ve$ejné zdraví p$iná"ejí p$edev"ím emise z dopravy a hluk z dopravy. Podle imisních 
charakteristik &HMÚ dochází k mírnému p$ekro*ení limitu 1 nμg/m3 u látky benzo[a]pyren prakticky na celém území 
m!sta, nepatrn! hor"í je situace v lokalit! Drá%ka. Mezi jeho nejv#znamn!j"í zdroje se $adí spalování pevn#ch paliv 
v kotlích ni%"ích v#kon', p$edev"ím v domácích topeni"tích, vliv sektoru dopravy se odhaduje na 0,8 %. Ten se 
uplat+uje p$edev"ím podél dálnic, komunikací s intenzivní dopravou a na území v!t"ích m!stsk#ch celk'. V#stupy 
t#kající se hluku z dopravy jsou sou*ástí návrhové *ásti a vycházejí ze zpracovaného dopravního modelu. 

P$íle%itosti: 

 &istá mobilita, sni%ování závislosti na fosilních palivech 
 Zm!na dopravního chování ve prosp!ch udr%iteln#ch druh' dopravy. 

Dopady zm%ny klimatu 

Vlivy vysok#ch teplot na lidské zdraví jsou velmi "iroké, mezi hlavní pat$í zdravotní problémy a zv#"ená úmrtnost. 
Nejrizikov!j"í skupinou jsou senio$i se sní%enou schopností termoregulace, kte$í za t!chto podmínek podléhají *ast!ji 
úpalu, kardiovaskulárním p$íhodám, renálnímu, respira*nímu *i metabolickému selhání. Dal"ími ohro%en#mi skupinami 
jsou chronicky nemocní jedinci a malé d!ti. Identifikace hlavních tepeln#ch ploch a chladících ploch dokládá provázanost 
s dopravou a obecn! s mobilitou, vedle v#robních hal se jedná nap$. o plochy obchodních center, v*etn! parkovacích 
ploch. B!%né p$ístupy se zam!$ují p$edev"ím na maximální zachování stávající zelen! a v#sadbu nové, zastín!ní ploch 
a zastávek MHD nebo roz*len!ní ploch, v*etn! ploch pro parkování zelení. 

P$íle%itosti: 

 Dopln!ní vegetace podél komunikací, na parkovacích ploch 
 Zvy"ování kvality p!"ích tras, zastávek VHD a okolí "kolsk#ch a zdravotnick#ch za$ízení z hlediska zastín!ní 
 Eliminovat zábory zelen! ve prosp!ch parkovacích ploch, vazba na hospoda$ení s de",ovou vodou. 

Alternativní energie a paliva 

Neuspokojiv# stav ve vyu%ívání alternativní energie a paliv (elekt$ina, CNG) v doprav! na úrovni státu se promítá 
také do m!stského prost$edí. Podle Národního ak*ního plánu *isté mobility, jeho% napl+ování je finan*n! 
podporováno zejména z prost$edk' EU, m!lo b#t na území &R do konce roku 2020 k dispozici 1300 dobíjecích bod' 
a 300 plnících stanic CNG. M!sto Pardubice disponuje celkem 10 dobíjecími stanicemi a 3 plnícími stanice CNG, kdy 
toto palivo je vyu%íváno u autobus' MHD. Pro rozvoj elektrovozidel chybí koncepce $e"ení infrastruktury v lokalitách 
bydlení. 

P$íle%itosti: 

 Koncepce infrastruktury v lokalitách bydlení pro elektrovozidla 
 Dal"í ekologizace MHD, provozování trolejbusové dopravy, parciálních vozidel a autobus' na CNG, p$ípadn! 

elekt$inu. 
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Koordinace dopravního plánování s jin'mi profesemi 

Hlavním problémem nedostate*né koordinace dopravního plánování s ostatními profesemi je sní%ená kvalita 
ve$ejného prostoru. Jako typick# p$íklad slabé koordinace jednotliv#ch odv!tví byla uvedena Poliklinika Vektor, 
nádra%í a koncepce parkování, nebo také Nová Cihelna. Obecn!j"ím p$íkladem pak jsou okrajové/satelitní *ásti m!sta, 
které produkují „zbytnou“ dopravu do centrálních *ástí m!sta vlivem nedostate*né obsluhy hromadnou dopravou a 
absencí slu%eb a dal"ích cíl' v jejich okolí. Jako d'sledek nedostate*né spolupráce urbanismu a dopravního plánování 
byl nastín!n p$íklad satelitních oblastí, které se postupem *asu stávají "patn! prostupnou bariérou pro dal"í rozvoj 
m!sta v jejich okolí. 

P$íle%itosti: 

 Zv#"ení kvality projekt' a efektivnosti v p$íprav! a realizaci ve$ejného prostoru a udr%itelné mobility. 

14.5 HROZBY 

R(st automobilizace, zm%na d%lby p)epravní práce 

Absence nebo nedostate*ná opat$ení k rozvoji udr%iteln#ch druh' dopravy, p$edev"ím VHD/MHD a cyklistické 
dopravy, p$isp!je k situaci, kdy dal"í r'st automobilizace se pln! promítne do zm!ny d!lby p$epravní práce. Stávající 
alarmující d!lba p$epravní práce mezi IAD a MHD pro okolí m!sta 81/19 % ve prosp!ch IAD se bude dále prohlubovat 
s negativním dopadem na bezpe*nost provozu, %ivotní prost$edí a kvalitu %ivota. Nár'st vn!j"í automobilové 
dopravy lze o*ekávat rovn!% z d'vodu suburbanizace obyvatel do okrajov#ch oblastí m!sta a obcí u hranic 
s m!stem.  

Nedostate&ná podpora MHD/VHD 

Sni%ování cestovní rychlosti vlivem r'stu intenzit automobilové dopravy se odrazí v kvalit! nabídky MHD/VHD. 
Nerealizováním opat$ení k preferenci/up$ednostn!ní vozidel MHD bude docházet k poklesu po*tu cestujících 
s dopadem na zm!nu d!lby p$epravní práce ve prosp!ch IAD. Sni%ování po*tu cestujících se dále negativn! projeví 
v celkovém financování slu%by MHD/VHD. Nedostate*ná obnova vozového parku bude mít negativní dopad na 
program &istá mobilita.  

Bezpe&nost provozu 

D'sledkem hrozícího r'st intenzity dopravy, nedostate*ného zklid+ování dopravy nebo ne$e"ení segregace 
cyklistické dopravy od automobilového provozu, nevyhovujících a rizikov#ch míst prostupnosti p!"í a cyklistické 
dopravy p$es nejvíce zatí%ení komunikace, bude nar'stat po*et dopravních nehod a záva%nosti obecn!, p$edev"ím 
pak nehod a záva%nosti s ú*asti chodce nebo cyklisty. Neuspokojiv# stav nehodovosti, kdy za období 2015-2020 
do"lo k celkem 1331 dopravním nehodám s následky na %ivot! a zdraví a bylo 1639 osob usmrceno nebo zran!no, 
p$i*em% 670 osob byli cyklisté nebo chodci. Tém!$ 75 % dopravních nehod zavinili $idi*i automobil'. 

Cyklistická doprava, bezbariérovost tras 

Cyklistická doprava a bezbariérovost p!"ích tras spolu úzce souvisí, stav infrastruktury pro spole*n# provozu cyklist' 
a chodc' se t#ká kvality a bezpe*nosti. Zna*n# rozsah spole*n#ch komunikací, tém!$ 40 % tras, se dá pova%ovat za 
nebezpe*né a rizikové. Ne$e"ení t!chto nevyhovujících spole*n#ch tras z hlediska cyklistické dopravy lze pova%ovat 
za stagnaci rozvoje cyklistické dopravy, která ve svém d'sledku povede ke sní%ení podílu 14 % na d!lb! p$epravní 
práce ve m!st!. Jako hrozbu se dá rovn!% pova%ovat p$etrvávající opomíjení cyklistické dopravy p$i p$íprav! 
rekonstrukcí a investic a trendy budování cyklistické infrastruktury na úkor p!"í dopravy nebo pod$izování p!"í 
dopravy doprav! automobilové. 
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Multimodální systémy, doprava v klidu 

Absence multimodálních systém' jako dal"í formy podpory VHD/MHD nedovolí efektivní spolupráci, která by mohla 
b#t nápomocná p$i $e"ení rostoucí vn!j"í automobilové dopravy s orientací na udr%itelné druhy dopravy – VHD/MHD 
a cyklistickou dopravu. Problematika multimodálních systém' úzce souvisí s dopravou v klidu. P$edev"ím parkování 
a jeho organizování umo%+uje ovliv+ovat dopravní chování a následn! v#slednou d!lbu p$epravní práce v rámci území 
m!sta i okolí. Hrozbou je zde ne$e"ení nebo oddalování celom!stské strategie dopravy v klidu, co% by se ve svém 
d'sledku dotklo také odstavování vozidel v obytn#ch oblastech m!sta. 

Funk&nost komunika&ního systému 

R'st intenzit automobilové dopravy p$edstavuje komplikace s udr%ením p$ijatelné funk*nosti základního 
komunika*ního systému m!sta. P$i synergií se sou*asn#m stavem tranzitní automobilové dopravy, která je vedená 
zastav!n#m území m!sta a která *iní kolem 22 % ze v"ech vozidel na vjezdech do m!sta je hrozbou oddalování 
v#stavby p$elo%ky silnice I/36, v*etn! souvisejících staveb. Stávající podíl nákladní dopravy v zastav!ném území na 
úrovni p$ibli%n! 10 % by nar'stal, zvy"ovali by se komplikace p$i potenciálním urbanistickém rozvoji území, zejména 
vn!j"ího, z hlediska dopravní obsluhy a dostupnosti. 
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15. SEZNAM ZKRATEK 

AGTC  fran. Accord européen sur les Grandes lignes de Transport international Combine et les instalations 
connexes (Evropská dohoda o d'le%it#ch mezinárodních tratích pro kombinovanou p$epravu a 
p$íslu"n#ch za$ízeních) 

AN  autobusové nádra%í 

B+G  Bike and Go (zaparkuj kolo a jdi)  

B+R  Bike and Ride (zaparkuj kolo a je.)  

BPR  angl. Bureau of Public Roads (voln!: ve$ejn# silni*ní ú$ad) 

CDV  Centrum dopravního v#zkumu 

CNG  Compressed Natural Gas (stla*en# zemní plyn) 

CRV  Centrální registr vozidel 

CSD  Celostátní s*ítání dopravy 

&D  &eské dráhy 

&HMÚ  &esk# hydrometeorologick# ústav 

&R  &eská republika 

&SN  &eská technická norma 

&SÚ  &esk# statistick# ú$ad 

DPMP  Dopravní podnik m!sta Pardubic 

DZ  dopravní zna*ení 

EAFO  angl. European Alternative Fuels Observatory (Evropská observato$ alternativních paliv) 

EBA  angl. East Bohemian Airport (v#chodo*eské leti"t!) 

EOC  elektronické odbavení cestujících 

ERA  n!m. Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (voln!: doporu*ení pro organizaci cyklistické dopravy) 

EU  Evropská unie 

GIS  geografick# informa*ní systém 

HDP  hlavní dopravní prostor 

HZS  Hasi*sk# záchrann# sbor 

IAD  individuální automobilová doprava 

IDS  integrovan# dopravní systém 

IREDO  integrovaná regionální doprava 

ITS  angl. Inteligent Transport Systems (inteligentní dopravní slu%by / dopravní telematika) 

IZS  Integrovan# záchrann# systém 

J-  jízdní $ád 
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K+R  angl. Kiss and Ride (polib a je.) 

MD  Ministerstvo dopravy 

MHD  m!stská hromadná doprava 

MK  místní komunikace 

MKS  m!stského kamerového systému 

MMP  Magistrát m!sta Pardubic 

MPO  Ministerstvo pr'myslu a obchodu 

MPR  m!stská památková rezervace  

MV  Ministerstvo vnitra 

NAP&M  Národní ak*ní plán *isté mobility  

OC  obchodní centrum 

OS  odbavovací systém 

P+G  angl. Park and Go (zaparkuj a jdi) 

P+R  angl. Park and Ride (zaparkuj a je.) 

PA  parkovací automat 

PD  parkovací d'm 

PDCH  pr'zkum dopravního chování 

PNO  podíl nezam!stnan#ch osob 

PUMM  plán udr%itelné m!stské mobility 

PZ  pr'myslová zóna 

R/A  rezident / abonent 

RPDI  ro*ní pr'm!rná denní intenzita 

RZ  registra*ní zna*ka 

-SD  -editelství silnic a dálnic 

SDP  Sdru%ení dopravních podnik' 

SDZ  svislé dopravní zna*ení 

SLDB  S*ítání lidu, dom' a byt' 

SMS  angl. Short Message Service (krátká textová zpráva) 

SO  s*ítací obvod 

SO ORP  správní obvod obce s roz"í$enou p'sobností 

SRN  Spolková republika N!mecko 

SSZ  sv!teln! signaliza*ní za$ízení 

SUMF  angl. Sustainable Urban Mobility Framework (rámec udr%itelné m!stské mobility) 
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SUMP  angl. Sustainable Urban Mobility Plan (viz. PUMM) 

SWOT  angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (p$ednosti, slabiny, p$íle%itosti, rizika) 

S)  Správa %eleznic 

TEN-T  angl. Trans-European Transport Networks (transevropská dopravní sí,) 

TEU  angl. Twenty-foot Equivalent Unit (20stop# "standartní" kontejner) 

TND  t!%ká nákladní doprava 

TP  Technické podmínky 

ÚKD  úrove+ kvality dopravy 

VDP  vedlej"í dopravní prostor 

VDZ  vodorovné dopravní zna*ení 

VHD  ve$ejná hromadná doprava 

VLC  ve$ejné logistické centrum  

VLD  ve$ejná linková doprava 

VYDIS  V#chodo*esk# dopravní integrovan# systém 

ZAKOS  základní komunika*ní systém 

ZPS  zóna placeného stání 

ZPS  zóna placeného stání 

ZSJ  základní sídelní jednotka 

ZTP / P  zvlá", t!lesn! posti%en# / s pr'vodcem 

)OD  %elezni*ní osobní doprava 

)P  %ivotní prost$edí 



 

 

254 

Analytická *ástParduPlán 

16. SEZNAM P.ÍLOH 

A. Strategická anal#za 
B. Dopravní pr'zkumy 

1. Provedené 
1.1 Sm!rov# dopravní pr'zkum ($íjen 2020) 
2.1 Pr'zkum cyklistické a p!"í dopravy ($íjen 2020) 
3.1 Pr'zkum odstavování vozidel ve vymezen#ch oblastech bytové zástavby (listopad 2020) 
4.1 Profilov# dopravní pr'zkum – anal#za záznamu m!stského kamerového systému ($íjen 

2020) 
2. Analyzované 

1.2 Pr'zkum v m!stské hromadné doprav! – Optimalizace MHD na území m!sta Pardubic a 
p$ilehlém okolí (rok 2015/2016) 

2.2 Pr'zkum dopravního chování obyvatel (rok 2012) 
3.2 Pr'zkum dopravního chování obyvatel (rok 2017-2018) 
4.2 Pr'zkum obsazenosti parkování (rok 2019) 
5.2 Pr'zkum cyklistické dopravy – Hodnotící zprávy z celom!stského systému pro 

monitoring cyklistické dopravy v Pardubicích (roky 2016 a% 2020) 
C. Participace (Analytická *ást) 

1. Podn!ty od ve$ejnosti 
2. Workshop s odbornou ve$ejností 
3. Dotazníkové "et$ení 

D. Problémová mapa 
E. Grafické p$ílohy a ostatní 

1. Hustota zalidn!ní v rámci SO m!sta Pardubice 
2. Zm!na po*tu obyvatel v rámci SO m!sta Pardubice 
3. Kartogram silni*ní dopravy – zatí%ení tranzitní dopravou 
4. Návrh základního komunika*ního systému 
5. Kartogram silni*ní dopravy – zatí%ení dopravou celkem 
6. Oblasti dopravního zklidn!ní 
7. Oblasti regulace nákladní dopravy 
8. Izochrony docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD 
9. Sí, cyklistick#ch tras na území m!sta Pardubice a okolí 
10. Kartogram ve$ejné hromadné dopravy – zatí%ení dopravou celkem 
11. V#sledky kalibrace 
12. Kalibrace IAD, osobní doprava – modelovaná hodnota vs. kalibra*ní hodnota, ozna*ení 

kalibra*ních míst 
13. Kalibrace IAD, nákladní doprava – modelovaná hodnota vs. kalibra*ní hodnota, ozna*ení 

kalibra*ních míst 
14. Kalibrace VHD – modelovaná hodnota vs. kalibra*ní hodnota, ozna*ení kalibra*ních stanovi", 
15. Kartogram silni*ní dopravy – zatí%ení nákladní dopravou nad 3,5t 
16. P$epravní vztahy v oblasti 
17. Obrat na zastávkách VHD 



 

 

255 

Analytická *ástParduPlán 

17. SEZNAM OBRÁZK+ 

Obrázek 1: vymezení zájmového území PUMM Pardubice ................................................................................................... 8 

Obrázek 2: základní schéma organiza*ní struktury ............................................................................................................ 10 

Obrázek 3: zm!na po*tu obyvatel v rámci SO m!sta Pardubice [SLDB 2001 vs. SLDB 2011] (podrobn!ji v p$íloze E.2 )
 ................................................................................................................................................................................................... 23 

Obrázek 4: migrace obyvatelstva mezi m!stem Pardubice a SO ORP Pardubice ........................................................... 24 

Obrázek 5: ukázka zájmového území pro pr'zkum dopravního chování /zdroj: Pr'zkum dopravního chování .......... 28 

Obrázek 6: hustota zalidn!ní v rámci SO m!sta Pardubice [obyvatel/ha] (podrobn!ji v p$íloze E.1) ............................. 31 

Obrázek 7: zm!na po*tu obyvatel v rámci SO m!sta Pardubice [SLDB 2001 vs. SLDB 2011] (podrobn!ji v p$íloze E.2)
 .................................................................................................................................................................................................... 31 

Obrázek 8: migrace obyvatelstva mezi m!stem Pardubice a SO ORP Pardubice ........................................................... 34 

Obrázek 9: tepelná mapa firem v rámci území m!sta Pardubice (vy""í koncentrace *ervenou barvou) /zdroj: Kurzy.cz
 ................................................................................................................................................................................................... 39 

Obrázek 10: rozlo%ení podnikatelsk#ch subjekt' na území m!sta Pardubice /zdroj: Kurzy.cz ...................................... 40 

Obrázek 11: podíl nezam!stnan#ch &R a Pardubického kraje /zdroj: Ú$ad práce &R ....................................................... 41 

Obrázek 12: schéma p$epravních vztah' v pracovním dni, v osobách za 24 hodin /zdroj: Optimalizace 2016 ........... 51 

Obrázek 13: izochrony docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD v délce 400 m/8 minut b!%né ch'ze (podrobn!ji 
v p$íloze E.8) ............................................................................................................................................................................. 55 

Obrázek 14: schéma sít! tras a linek Dopravního podniku m!sta Pardubice a.s. /zdroj DPMP a.s., J- 2021 .............. 59 

Obrázek 15: schéma sít! no*ních linek Dopravního podniku m!sta Pardubic a.s. /zdroj DPMP a.s., J- 2021............. 59 

Obrázek 16: nejvy""í tra,ové rychlosti dle Tabulek tra,ov#ch pom!r' /zdroj: &D .......................................................... 66 

Obrázek 17: schéma dálkov#ch linek &D a.s. obsluhujících Pardubice a okolí /zdroj: &D................................................ 66 

Obrázek 18: p$ístavi"t! Kun!tice /zdroj: Petr (orm ............................................................................................................ 73 

Obrázek 19: v#letní lo. Arno"t z Pardubic /zdroj: Arno"t z Pardubic ............................................................................... 74 

Obrázek 20: plán dopravní sít! a zón IDS VYDIS /zdroj: &D .............................................................................................. 75 

Obrázek 21: v#$ez ceníku z aktuálního tarifu VYDIS /zdroj: &D ..........................................................................................76 

Obrázek 22: tarifní mapka IREDO pro zónu 600 – Pardubice /zdroj: OREDO ................................................................... 77 

Obrázek 23: v#$ez tarifu IREDO v*etn! *asov#ch jízdenek a slev /zdroj: OREDO ........................................................... 78 

Obrázek 24: parkovi"t! jízdních kol p$ed %elezni*ní stanicí Pardubice hlavní nádra%í .................................................... 80 

Obrázek 25: parkovací v!% pro jízdní kola p$ed %elezni*ní stanicí Pardubice hlavní nádra%í ......................................... 81 

Obrázek 26: d!lba p$epravní práce /zdroj: Pr'zkum dopravního chování ........................................................................ 85 

Obrázek 27: cykloturistické trasy v $e"eném území /zdroj: Mapy.cz ................................................................................ 87 

Obrázek 28: sí, cyklistick#ch tras na území m!sta Pardubice a okolí (podrobn!ji v p$íloze E.9) ................................... 88 

Obrázek 29: p$íklad nevhodné formy stojanu na kola (vlevo) a vhodné formy stojanu (vpravo) /zdroj: 300 stojan' pro 
Pardubice .................................................................................................................................................................................. 89 

Obrázek 30: v#$ez s anal#zou stávajících stojan' /zdroj: 300 stojan' pro Pardubice ................................................... 90 

Obrázek 31: v#$ez s anal#zou poptávky mimo stojany /zdroj: 300 stojan' pro Pardubice ............................................ 91 

Obrázek 32: stanovi"t! bikesharingu na území m!sta Pardubice /zdroj: Nextbike ........................................................ 96 

Obrázek 33: tarify sdílení jízdních kol v Pardubicích /zdroj: Nextbike Czech Republic s.r.o. .......................................... 96 

Obrázek 34: lokalizace dopravní nehody s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 /zdroj: P&R ................. 99 

Obrázek 35: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 /zdroj: P&R ...... 99 

Obrázek 36: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 /zdroj: P&R ..... 100 

Obrázek 37: v#$ez doporu*en#ch limit' intenzit pro návrh odd!leného provozu chodc' /zdroj: &SN 736110 ..........101 

Obrázek 38: vybrané *lánky t#kající se parametr' pro spole*n# provoz chodc' a cyklist' /zdroj: &SN 736110 ...... 102 



 

 

256 

Analytická *ástParduPlán 

Obrázek 39: ulice Bro%íkova, spole*ná stezka pro chodce a cyklisty (vlevo na obrázku), nevyhovující stav ............. 103 

Obrázek 40: hierarchie ve$ejn#ch prostranství /zdroj: Strategie zkvalitn!ní prostranství .......................................... 108 

Obrázek 41: kvalita ve$ejn#ch prostranství z hlediska urbanistického charakteru /zdroj: Strategie zkvalitn!ní 
prostranství ........................................................................................................................................................................... 109 

Obrázek 42: trasy p!"í infrastruktury (chodníky, schodi"t!, spole*né stezky, polních/lesních cest) /zdroj: 
OpenStreetMap ......................................................................................................................................................................110 

Obrázek 43: lokalizace dopravní nehody s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ..................................... 113 

Obrázek 44: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 .......................... 114 

Obrázek 45: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ......................... 115 

Obrázek 46: v#$ez uplatn!ní jednotliv#ch typ' opat$ení pro p$echázení chodc' /zdroj: &SN 736110 ........................ 117 

Obrázek 47: v#$ez dopl+kové tabulky s doporu*en#m typem opat$ení pro p$echázení chodc' /zdroj: &SN 736110 117 

Obrázek 48: míra atraktivity ve$ejn#ch prostranství centra m!sta /zdroj: Strategie zkvalitn!ní prostranství ......... 118 

Obrázek 49: návrh základního komunika*ního systému m!sta Pardubice (podrobn!ji v p$íloze E.4) ........................ 125 

Obrázek 50: zat$íd!ní silnic na území m!sta Pardubice podle zákona 13/1997 Sb. /zdroj: -SD &R ............................ 127 

Obrázek 51: celkové modelové zatí%ení komunikací m!sta Pardubice silni*ní dopravou [voz/24hodin] (podrobn!ji 
v p$íloze E.5)........................................................................................................................................................................... 133 

Obrázek 52: modelové zatí%ení komunikací m!sta Pardubice tranzitní dopravou [voz/24hodin] (podrobn!ji v p$íloze 
E.3) .......................................................................................................................................................................................... 134 

Obrázek 53: lokalizace posuzovan#ch k$i%ovatek ............................................................................................................. 135 

Obrázek 54: schéma k$i%ovatky .......................................................................................................................................... 136 

Obrázek 55: schéma k$i%ovatky (dle modelu dopravy) ...................................................................................................... 137 

Obrázek 56: schéma k$i%ovatky .......................................................................................................................................... 139 

Obrázek 57: vyu%ití kapacity k$i%ovatky k16 – vyu%ití kapacity vs. rezerva .................................................................. 139 

Obrázek 58: schéma k$i%ovatky (dle modelu dopravy) ..................................................................................................... 140 

Obrázek 59: schéma k$i%ovatky (dle modelu dopravy) ...................................................................................................... 141 

Obrázek 60: schéma k$i%ovatky ........................................................................................................................................... 142 

Obrázek 61: vyu%ití kapacity k$i%ovatky k31 – vyu%ití kapacity vs. rezerva .................................................................. 142 

Obrázek 62: DZ IZ 6a P!"í zóna, t$ída Míru ........................................................................................................................ 143 

Obrázek 63: P$ehledná situace jednotliv#ch forem dopravního zklidn!ní na území m!sta Pardubice (podrobn!ji 
v p$íloze E.6) ........................................................................................................................................................................... 144 

Obrázek 64: lokalizace dopravních nehod s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ................................... 147 

Obrázek 65: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ........................ 148 

Obrázek 66: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ................................... 149 

Obrázek 67: d!lba v#kon' nákladní dopravy v roce 2015 a p$edpoklad pro rok 2030 /zdroj: Koncepce nákladní dopravy
 ................................................................................................................................................................................................. 153 

Obrázek 68: v#hledová koncepce rozmíst!ní VLC na území &R /zdroj: Koncepce nákladní dopravy .......................... 155 

Obrázek 69: schéma tratí AGTC a p$ekladi", kombinované dopravy na území &R /zdroj: Koncepce nákladní dopravy
 ................................................................................................................................................................................................. 155 

Obrázek 70: pr'm!rné hrubé zatí%ení %elezni*ní sít! nákladní dopravou v období 2005-2007 /zdroj: SUDOP Praha
 ................................................................................................................................................................................................. 156 

Obrázek 71: Trasy nákladní dopravy na území m!sta Pardubice dle úrovn! regulace podle DZ (podrobn!ji v p$íloze 
E.7) ........................................................................................................................................................................................... 159 

Obrázek 72: modelové zatí%ení komunikací m!sta Pardubice silni*ní nákladní dopravou [voz/24hodin] (podrobn!ji 
v p$íloze E.15) .......................................................................................................................................................................... 161 



 

 

257 

Analytická *ástParduPlán 

Obrázek 73: Schéma logistické technologie Hub and Spoke /zdroj: LOGISTIKA A DOPRAVA – Technologie city logistiky
 ................................................................................................................................................................................................. 162 

Obrázek 74: vymezení území zóny placeného stání a jednotliv#ch oblastí ZPS, v*etn! situování PA /zdroj: DPMP 167 

Obrázek 75: pasport parkovacích a odstavn#ch stání na území ZPS /zdroj: Pasportizace parkovacích zón A, B, C v 
Pardubicích ............................................................................................................................................................................. 168 

Obrázek 76: rozd!lení ZPS na díl*í oblasti pro pot$eby pr'zkumu a anal#zy UDIMO ................................................... 169 

Obrázek 77: vymezené oblasti pr'zkumu bytové zástavby .............................................................................................. 173 

Obrázek 78: vymezení zájmového území PUMM Pardubice /zdroj: SUMF Pardubice ................................................... 186 

Obrázek 79: zonace vnit$ního území m!sta Pardubice na úrovni SO ............................................................................. 187 

Obrázek 80: rozsah základní dopravní sít!, barevné rozli"ení podle druhu komunikace .............................................. 188 

Obrázek 81: linky ve$ejné hromadné dopravy, barevné rozli"ení podle druhu dopravního prost$edku ...................... 189 

Obrázek 82: ukázka zadání jízdního $ádu v databázi softwaru OmniTRANS ................................................................. 189 

Obrázek 83: ukázka americké „Bureau of Public Roads“ funkce cestovního *asu ........................................................ 193 

Obrázek 84: p$íklad zadané funkce zohled+ující p$epln!nost dopravních prost$edk' ve$ejné dopravy .................... 194 

Obrázek 85: kartogram IAD (v*etn! nákladní dopravy) [voz/24 hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.5) ............................. 195 

Obrázek 86: kartogram nákladní dopravy nad 3,5 tuny (v*etn! VHD) [voz./24 hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.15) .. 196 

Obrázek 87: kartogram tranzitní dopravy (osobní a nákladní) [voz./24 hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.3) ................... 197 

Obrázek 88: kartogram ve$ejné hromadné dopravy [os./24 hodin] (podrobn!ji v p$íloze E.10) ................................... 198 

Obrázek 89: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací benzo[a]pyrenu, 2015-2019 /zdroj: &HMÚ .............. 200 

Obrázek 90: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací benzo[a]pyrenu, 2015-2019, m!sto Pardubice /zdroj: 
&HMÚ ...................................................................................................................................................................................... 200 

Obrázek 91: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací PM2,5, 2015-2019 /zdroj: &HMÚ .............................. 201 

Obrázek 92: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací PM2.5, 2015-2019, m!sto Pardubice /zdroj: &HMÚ
 ................................................................................................................................................................................................. 202 

Obrázek 93: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací NO2, 2015-2019 /zdroj: &HMÚ ................................. 203 

Obrázek 94: P!tilet# pr'm!r ro*ních pr'm!rn#ch koncentrací NO2, 2015-2019, m!sto Pardubice /zdroj: &HMÚ .. 203 

Obrázek 95: hluková mapa &R 2017, území m!sta Pardubice /zdroj: MZ &R................................................................. 206 

Obrázek 96: ukázka z mapy identifikace hlavních tepeln#ch a chladících ploch /zdroj: Zranitelnost m!sta Pardubic 
v'*i vysok#m teplotám ......................................................................................................................................................... 207 

Obrázek 97: v#$ez silni*ní a dálni*ní sít! &R /zdroj: -SD .................................................................................................. 209 

Obrázek 98: %elezni*ní tranzitní koridory /zdroj: S).......................................................................................................... 210 

Obrázek 99: vymezení zájmového území PUMM Pardubice ............................................................................................. 212 

Obrázek 100: administrativní mapa SO ORP Pardubice /zdroj: &SÚ ................................................................................ 212 

Obrázek 101: obecn!-geografická mapa SO ORP Pardubice /zdroj: &SÚ ........................................................................ 213 

Obrázek 102: lokalizace dopravních nehod s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020................................ 216 

Obrázek 103: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ........................ 217 

Obrázek 104: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ................................. 218 

Obrázek 105: lokalizace dopravní nehody s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 .................................. 221 

Obrázek 106: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ........................ 221 

Obrázek 107: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ....................... 222 

Obrázek 108: lokalizace dopravní nehody s usmrcením osoby, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020.................................. 225 

Obrázek 109: lokalizace dopravních nehod s t!%k#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ....................... 226 

Obrázek 110: lokalizace dopravních nehod s lehk#m zran!ním osob, období 1. 1. 2015-31. 12. 2020 ....................... 227 

Obrázek 111: sou*asn# stav CNG stanic v "ir"ím území m!sta Pardubice /zdroj: CNG4you ....................................... 235 

Obrázek 112: workshop s odbornou ve$ejností .................................................................................................................. 239 



 

 

258 

Analytická *ástParduPlán 

Obrázek 113: vizualizace v"ech zaznamenan#ch bodov#ch problém' (podrobn!ji v p$íloze C.2) ............................... 241 

Obrázek 114: vizualizace v"ech zaznamenan#ch liniov#ch problém' (podrobn!ji v p$íloze C.2) ................................. 241 



 

 

259 

Analytická *ástParduPlán 

18. SEZNAM GRAF+ 

Graf 1: v#voj prodeje jízdného MHD v letech 2015 a% 2020 ............................................................................................... 19 

Graf 2: d!lba p$epravní práce IAD/VHD – srovnání m!st ................................................................................................... 26 

Graf 3: d!lba p$epravní práce – srovnání m!st ................................................................................................................... 26 

Graf 4: d!lba p$epravní práce /zdroj: Pr'zkum dopravního chování ................................................................................. 28 

Graf 5: d!lba p$epravní práce podle délky trasy /zdroj: Pr'zkum dopravního chování .................................................. 29 

Graf 6: d!lba p$epravní práce podle ú*elu /zdroj: Pr'zkum dopravního chování ............................................................ 29 

Graf 7: po*et aut v domácnostech /zdroj: Pr'zkum dopravního chování ........................................................................ 29 

Graf 8: v#voj po*tu obyvatel ve m!st! Pardubice .............................................................................................................. 30 

Graf 9: v!kové slo%ení obyvatelstva m!sta Pardubice ....................................................................................................... 32 

Graf 10: pr'm!rn# v!k a index stá$í obyvatel m!sta Pardubice ........................................................................................ 33 

Graf 11: v#voj po*tu obyvatel v SO ORP Pardubice ............................................................................................................. 33 

Graf 12: v!kové slo%ení obyvatelstva v SO ORP Pardubice ................................................................................................ 34 

Graf 13: denní dojí%.ka a vyjí%.ka osob ............................................................................................................................... 43 

Graf 14: d!lba p$epravní práce pro denní dojí%.ku a vyjí%.ku v rámci m!sta Pardubice /zdroj: SLDB 2011 ............... 44 

Graf 15: d!lba p$epravní práce mezi IAD a VHD, m!sto Pardubice vlevo a okolí m!sta vpravo ................................... 45 

Graf 16: rozd!lení trhu ve$ejné dopravy /zdroj: informace dopravc' ............................................................................... 46 

Graf 17: v#voj p$epraven#ch osob a tr%eb z jízdného Dopravního podniku m!sta Pardubice a.s. za období 2015-2019 
/zdroj: V#ro*ní zprávy SDP &R ............................................................................................................................................... 47 

Graf 18: v#voj prodeje jízdného v letech 2015-2019, resp. 2020 /zdroj: DPMP .............................................................. 48 

Graf 19: po*et p$epraven#ch osob v roce 2015 a letech 2017-2020, revize /zdroj: DPMP ............................................ 49 

Graf 20: denní variace po*tu p$epraven#ch osob MHD, b!%n# pracovní den /zdroj: Optimalizace 2016 ..................... 53 

Graf 21: denní variace po*tu p$epraven#ch osob v autobusové a trolejbusové doprav!, b!%n# pracovní den /zdroj: 
Optimalizace 2016 ................................................................................................................................................................... 54 

Graf 22: v#voj dopravního v#konu DPMP a.s. v období 2015–2019 /zdroj: V#ro*ní zprávy SDP &R ............................. 56 

Graf 23: v#voj tr%eb a kompenzace DPMP v období 2015-2019 /zdroj: v#ro*ní zprávy SDP &R .................................... 61 

Graf 24: podíly po*tu spoj' dopravc' z/do Pardubic na %elezni*ní trati 010 ...................................................................67 

Graf 25: podíly obrat' cestujících podle dopravc' ve stanici Pardubice hl. n., pr'm!rn# pracovní den ....................... 71 

Graf 26: v#voj po*tu odbaven#ch cestujících na leti"ti Pardubice /zdroj: Leti"t! Pardubice ......................................... 72 

Graf 27: v#voj po*tu odbaveného nákladu na leti"ti Pardubice /zdroj: Leti"t! Pardubice .............................................. 72 

Graf 28: v#voj cyklistické dopravy 2015 a% 2019 dle v#sledk' stál#ch s*íta*' cyklistické dopravy; sledovan# m!síc 
$íjen ........................................................................................................................................................................................... 92 

Graf 29: variace cyklistické dopravy b!hem pracovního dne roku 2020 .......................................................................... 92 

Graf 30: nehodovost a následky dopravních nehod cyklistické dopravy ...........................................................................97 

Graf 31: nehodovost a následky dopravních nehod p!"í dopravy na území m!sta Pardubice ..................................... 111 

Graf 32: d!lba p$epravní práce mezi IAD a VHD, m!sto Pardubice vlevo a okolí m!sta vpravo .................................. 122 

Graf 33: podíly registrovan#ch motorov#ch vozidel v ORP Pardubice k 1. 1. 2020 /zdroj CRV MD............................. 128 

Graf 34: v#voj automobilizace v ORP Pardubice, stav k 1. 1. daného roku /zdroj: MV &R, MD &R, Centrální registr 
vozidel ..................................................................................................................................................................................... 129 

Graf 35: denní variace intenzit silni*ní dopravy ve m!st! Pardubice ............................................................................. 132 

Graf 36: nehodovost a následky dopravních nehod na území m!sta Pardubice ........................................................... 146 

Graf 37: v#voj v#kon' nákladní dopravy v &R za období 2010-2019 /zdroj: Ro*enky dopravy, MD &R ...................... 153 

Graf 38: skladba nákladních vozidel k 1. 1. 2020 /zdroj: CRV MD .................................................................................... 157 

Graf 39: ukázka v#stupu z dopravního pr'zkumu statické dopravy v oblasti ZPS /zdroj: UDIMO .............................. 172 



 

 

260 

Analytická *ástParduPlán 

Graf 40: celková bilance pr'zkumu v oblastech bytové zástavby .................................................................................. 175 

Graf 41: v#sledná bilance odstavování vozidel v oblasti Drá%ka ...................................................................................... 177 

Graf 42: v#sledná bilance odstavování vozidel v oblasti Dubina ...................................................................................... 179 

Graf 43: v#sledná bilance odstavování vozidel v oblasti Dukla ........................................................................................ 181 

Graf 44: nehodovost a následky dopravních nehod na území m!sta Pardubice ........................................................... 215 

Graf 45: nehodovost a následky dopravních nehod cyklistické dopravy ....................................................................... 219 

Graf 46: nehodovost a následky dopravních nehod p!"í dopravy na území m!sta Pardubice ................................... 223 

Graf 47: V#daje rozpo*tu m!sta Pardubice a Odboru dopravy, období 2015-2019 /zdroj: MMP ................................ 229 

Graf 48: dynamická skladba osobních vozidel podle stá$í ................................................................................................ 236 

Graf 49: dynamická skladba osobních vozidel podle druhu energie ................................................................................ 237 

Graf 50: dynamická skladba nákladních vozidel, autobus' podle stá$í .......................................................................... 237 

Graf 51: dynamická skladba nákladních vozidel, autobus' podle druhu energie .......................................................... 238 

 



 

 

261 

Analytická *ástParduPlán 

19. SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: v#stup k tranzitní doprav!, údaje ve vozidlech za 24 hodin /zdroj: Dopravní pr'zkumy pro pot$eby 
aktualizace dopravního modelu m!sta Pardubice, rok 2012 ............................................................................................... 17 

Tabulka 2: srovnání intenzit cyklistické dopravy za 24 hodin ............................................................................................ 18 

Tabulka 3: dostupnost vybran#ch m!st &R ......................................................................................................................... 22 

Tabulka 4: dostupnost vybran#ch m!st regionu ................................................................................................................. 23 

Tabulka 5: p$ehled v#stavby bytov#ch jednotek v Pardubicích mezi lety 2015-2019 /zdroj: &SÚ ............................... 25 

Tabulka 6: existence sdílení dopravních prost$edk' ........................................................................................................... 25 

Tabulka 7: d!lba p$epravní práce – srovnání m!st; údaje v % .......................................................................................... 25 

Tabulka 8: typy dopravních prost$edk'; rok 2019 /zdroj: V#ro*ní zpráva Sdru%ení dopravních podnik' za rok 2019 27 

Tabulka 9: základní ukazatele MHD; rok 2019 /zdroj: V#ro*ní zpráva Sdru%ení dopravních podnik' za rok 2019 ....... 27 

Tabulka 10: základní informace o parkování v centru m!sta a systému P+R ................................................................... 27 

Tabulka 11: existence sdílení dopravních prost$edk' ......................................................................................................... 28 

Tabulka 12: v!kové slo%ení obyvatelstva m!sta Pardubice ............................................................................................... 32 

Tabulka 13: vzd!lanostní struktura obyvatel ve v!ku 15 let a více .................................................................................. 35 

Tabulka 14: ekonomicky aktivní obyvatelstvo m!sta Pardubice /zdroj: &SÚ ................................................................... 36 

Tabulka 15: odv!tví ekonomické *innosti ve vztahu k po*tu zam!stnan#ch ................................................................. 36 

Tabulka 16: nejv!t"í zam!stnavatelé v rámci území m!sta Pardubice ............................................................................ 38 

Tabulka 17: statistika ekonomick#ch subjekt' na území m!sta Pardubice ..................................................................... 39 

Tabulka 18: podíl nezam!stnan#ch Pardubického kraje k 31. 12. 2019 ............................................................................. 41 

Tabulka 19: statistika ubytovacích za$ízení a náv"t!vnosti /zdroj: &SÚ ........................................................................... 41 

Tabulka 20: p$ehled ubytovacích za$ízení na území m!sta Pardubice s celoro*ním provozem .................................... 42 

Tabulka 21: p$ehled denní dojí%.ky a vyjí%.ky v rámci m!sta Pardubice ......................................................................... 44 

Tabulka 22: rozd!lení trhu ve$ejné dopravy /zdroj: informace dopravc' ......................................................................... 46 

Tabulka 23: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat ve$ejné hromadné dopravy ...................................................................... 46 

Tabulka 24: nejvytí%en!j"í úsekové dopravní zatí%ení sít! MHD v osobách za 24 hodin /zdroj: Optimalizace 2016.. 49 

Tabulka 25: matice p$epravních vztah' v pracovním dni, v osobách za 24 hodin /zdroj: Optimalizace 2016 ............ 50 

Tabulka 26: p$ehled p$epraven#ch osob na jednotliv#ch linkách MHD /zdroj: Optimalizace 2016 ............................... 52 

Tabulka 27: obraty cestujících na vybran#ch zastávkách MHD /zdroj: Optimalizace 2016 ........................................... 53 

Tabulka 28: základní p$ehled linek MHD /zdroj J- platn# od 1. 9. 2020 ........................................................................... 57 

Tabulka 29: ceny jízdného DPMP /zdroj: DPMP .................................................................................................................... 61 

Tabulka 30: p$ehled vozového parku stav 2019 /zdroj: DPMP ........................................................................................... 61 

Tabulka 31: nízkopodla%nost vozidel DPMP /zdroj: v#ro*ní zprávy SDP &R ..................................................................... 62 

Tabulka 32: p$ehled integrovan#ch linek VLD, v*etn! nabídky spoj' v $e"eném území /zdroj: J- IREDO z roku 2019
 ................................................................................................................................................................................................... 64 

Tabulka 33: p$ehled dal"ích (v IREDO neintegrovan#ch) linek VLD v $e"eném území /zdroj: J- IREDO z roku 2019 . 64 

Tabulka 34: p$ehled zastávek VLD v $e"eném území /zdroj: J-, OREDO .......................................................................... 65 

Tabulka 35: po*ty odjezd'/p$íjezd' vlak' z/do Pardubic po jednotliv#ch dopravcích v obou sm!rech z/do Pardubic 
na %elezni*ní trati 010 .............................................................................................................................................................67 

Tabulka 36: souhrnná nabídka linek %elezni*ní osobní dopravy na trati 010 .................................................................. 68 

Tabulka 37: celkov# denní po*et z/p$es Pardubice cestujících na trati 010 v obou sm!rech (2019) ........................... 68 

Tabulka 38: pr'm!rn# po*et obousm!rn! denn! p$epraven#ch cestujících ve sm!ru Stéblová (a HK) ...................... 70 

Tabulka 39: pr'm!rn# po*et obousm!rn! denn! p$epraven#ch cestujících ve sm!ru Staré Jesen*any (a Chrudim) 70 



 

 

262 

Analytická *ástParduPlán 

Tabulka 40: obraty cestujících v %elezni*ních stanicích a zastávkách v obvodu Pardubic v letech 2015-2019 /zdroj: 
Informace dopravc', odborné odhady .................................................................................................................................. 71 

Tabulka 41: letecké linky jednotliv#ch dopravc' a frekvence let' z leti"t! Pardubice .................................................... 72 

Tabulka 42: vybrané mezim!stské p$epravní vazby VLD IREDO z Pardubic za m!síc únor 2019 /zdroj: OREDO ....... 80 

Tabulka 43: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat cyklistické dopravy.................................................................................... 86 

Tabulka 44: rozsah sít! cyklistick#ch tras na území m!sta Pardubice a okolí ................................................................ 88 

Tabulka 45: srovnání m!sí*ních intenzit zji"t!n#ch ze stál#ch s*íta*' cyklistické dopravy; sledovan# m!síc $íjen .. 91 

Tabulka 46: v#sledky s*ítání cyklistické dopravy v rámci CSD 2016 /zdroj: -SD &R ....................................................... 94 

Tabulka 47: p$ehled zatí%ení cyklistické dopravy na sledovan#ch stanovi"tích .............................................................. 94 

Tabulka 48: srovnání intenzit cyklistické dopravy za 24 h ................................................................................................. 95 

Tabulka 49: v#voj nehodovosti, následk' a záva%nosti u cyklistické dopravy /zdroj: Policie &R, anal#zy UDIMO ......97 

Tabulka 50: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 .............. 98 

Tabulka 51: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle druhu pro období 2015-2020 ........................... 98 

Tabulka 52: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle zavin!ní pro období 2015-2020 ....................... 98 

Tabulka 53: rizikové úseky dle sledovan#ch lokalit v rámci pr'zkumu cyklistické dopravy ......................................... 103 

Tabulka 54: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat p!"í dopravy ............................................................................................ 105 

Tabulka 55: p$ehled intenzit p!"í dopravy na sledovan#ch stanovi"tích ...................................................................... 107 

Tabulka 56: v#voj nehodovosti p!"í dopravy na území m!sta Pardubice....................................................................... 111 

Tabulka 57: specifikace dopravních nehod p!"í dopravy podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 ........................ 112 

Tabulka 58: specifikace dopravních nehod p!"í dopravy podle zavin!ní pro období 2015-2020 ................................ 112 

Tabulka 59: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat individuální automobilové dopravy ....................................................... 123 

Tabulka 60: charakteristiky funk*ních skupin MK /zdroj: &SN 736110 ........................................................................... 124 

Tabulka 61: charakteristiky MK /zdroj &SN 736110 .......................................................................................................... 124 

Tabulka 62: po*et registrovan#ch vozidel v ORP Pardubice, stav k 1. 1. 2020 /zdroj: CRV MD.................................... 127 

Tabulka 63: intenzita dopravy a skladba dopravního proudu na stanovi"tích za 24 hodin ......................................... 130 

Tabulka 64: intenzita dopravy a skladba dopravního proudu na stanovi"tích za 24 hodin, v#sledné hodnoty po korekci
 .................................................................................................................................................................................................. 131 

Tabulka 65: orienta*ní kapacitní anal#za sledovan#ch k$i%ovatek, odborn# odhad ÚKD; intenzita dopravy je ve 
fyzick#ch vozidlech ............................................................................................................................................................... 136 

Tabulka 66: Kapacitní posouzení k$i%ovatky k1/ Pra%ská, silnice I/2-II/322 ................................................................... 137 

Tabulka 67: Kapacitní posouzení k$i%ovatky K3 / Teplého-Jana Palacha-Pichlova ........................................................ 138 

Tabulka 68: Kapacitní posouzení k$i%ovatky K5 / Hradecká-Pod!bradská .................................................................... 138 

Tabulka 69: Kapacitní posouzení k$i%ovatky K17/ Hradecká-B!lehradská-Studentská ................................................ 140 

Tabulka 70:Kapacitní posouzení k$i%ovatky K24/ Na Drá%ce-V!ry Junkové .................................................................... 141 

Tabulka 71: v#voj nehodovosti na území m!sta Pardubice ............................................................................................. 145 

Tabulka 72: souhrnná specifikace dopravních nehod podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 ............................. 146 

Tabulka 73: v#kony nákladní dopravy &R za období 2010-2019 /zdroj: Ro*enky dopravy, MD &R ............................. 152 

Tabulka 74: zm!na v poptávce parkování v pr'b!hu roku 2020 ..................................................................................... 164 

Tabulka 75: souhrnn# p$ehled vybran#ch dat dopravy v klidu ........................................................................................ 165 

Tabulka 76: vybrané sazby ceníku ZPS platného od 1. 6. 2020 ....................................................................................... 166 

Tabulka 77: p$ehled celkové nabídky na území ZPS .......................................................................................................... 168 

Tabulka 78: souhrn nabídky a poptávky v díl*ích oblastech ZPS .................................................................................... 170 

Tabulka 79: po*et plateb v PA za rok 2019 ........................................................................................................................ 170 

Tabulka 80: p$ehled po*tu prodan#ch parkovacích míst v jednotliv#ch lokalitách /zdroj: MMP ................................. 171 

Tabulka 81: podrobná bilance nabídky a poptávky ve sledovan#ch oblastech bytové zástavby................................. 174 



 

 

263 

Analytická *ástParduPlán 

Tabulka 82: souhrnná bilance odstavování vozidel v jednotliv#ch oblastech bytové zástavby .................................. 176 

Tabulka 83: souhrnná bilance za oblast vícepodla%ní bytové zástavby Drá%ka ........................................................... 178 

Tabulka 84: souhrnná bilance za oblast vícepodla%ní bytové zástavby Dubina ........................................................... 180 

Tabulka 85: souhrnná bilance za oblast vícepodla%ní bytové zástavby Dukla .............................................................. 182 

Tabulka 86: atributy a dimenze dopravního modelu......................................................................................................... 186 

Tabulka 87: valida*ní hodnoty modelu dopravy ................................................................................................................ 194 

Tabulka 88: Korekce pro stanovení hygienick#ch limit' hluku v chrán!n#ch venkovních prostorech staveb a v 
chrán!ném venkovním prostoru /zdroj: Na$ízení vlády 217/2016 Sb. ............................................................................ 204 

Tabulka 89: Hygienické limity hluku v chrán!n#ch venkovních prostorech staveb a v chrán!ném venkovním prostoru 
/zdroj: Na$ízení vlády 217/2016 Sb. ..................................................................................................................................... 205 

Tabulka 90: pr'm!rné m!sí*ní teploty v jednotliv#ch obdobích (°C) v Pardubicích /zdroj: &HMÚ ............................. 207 

Tabulka 91: po*et obyvatel v rámci zájmového území PUMM Pardubice ....................................................................... 211 

Tabulka 92: v#voj nehodovosti v &eské republice v letech 2015 a% 2020 ..................................................................... 214 

Tabulka 93: v#voj nehodovosti v Pardubickém kraji v letech 2015 a% 2020 ................................................................. 214 

Tabulka 94: v#voj nehodovosti na území m!sta Pardubice ............................................................................................. 214 

Tabulka 95: souhrnná specifikace dopravních nehod podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 ............................ 215 

Tabulka 96: v#voj nehodovosti, následk' a záva%nosti u cyklistické dopravy /zdroj: Policie &R, anal#zy UDIMO.... 219 

Tabulka 97: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 ............ 220 

Tabulka 98: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle druhu pro období 2015-2020 ......................... 220 

Tabulka 99: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle zavin!ní pro období 2015-2020 ..................... 220 

Tabulka 100: v#voj nehodovosti p!"í dopravy na území m!sta Pardubice .................................................................... 223 

Tabulka 101: specifikace dopravních nehod p!"í dopravy podle hlavní p$í*iny pro období 2015-2020 ..................... 224 

Tabulka 102: specifikace dopravních nehod cyklistické dopravy podle zavin!ní pro období 2015-2020 ................... 224 

Tabulka 103: spot$eba a emise ze silni*ní dopravy /zdroj: uveden jako sou*ást tabulky ............................................ 228 

Tabulka 104: skladba vozového parku &R podle energie /zdroj: MD &R, stav k 31.12.2019 ......................................... 228 

Tabulka 105: energetická náro*nost silni*ní dopravy na komunika*ní síti m!sta Pardubice ...................................... 228 

Tabulka 106: V#daje rozpo*tu m!sta Pardubice a v#dajové polo%ky rozpo*tu Odboru dopravy, období 2015-2019 
/zdroj: MMP ............................................................................................................................................................................ 230 

Tabulka 107: P$ehled parkovacích automat' na území m!sta Pardubice, resp. ZPS /zdroj: DPMP ............................ 233 

Tabulka 108: dynamická skladba osobních vozidel podle stá$í........................................................................................ 236 

Tabulka 109: dynamická skladba osobních vozidel podle druhu energie ........................................................................ 236 

Tabulka 110: dynamická skladba nákladních vozidel, autobus' podle stá$í ................................................................... 237 

Tabulka 111: dynamická skladba nákladních vozidel, autobus' podle druhu energie ................................................... 238 

 



1 

 

DOHODA  
(dále jen „dohoda“) 

č. j.: MZE-37106/2021-10042 
č. smlouvy vlastní: 766-2021-10042 

 
o udělení zá!tity ministra zemědělství  

 
 

S M L U V N Í  S T R A N Y  
 
 

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Tě!nov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

       zastoupená Ing. Jiřím Felčárkem, ředitelem Odboru kanceláře ministra 
IČO: 000 20 478 
DIČ: CZ000 20 478 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú.: 1226001/0710 
(dále jen „MZe“) 
na straně jedné 
 
a 
 
2. Dostihov" spolek a.s. 
se sídlem: Pra"ská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
zapsan# v obchodním rejstříku vedeném Krajsk#m soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. B 918 
zastoupen#: Ing. Petrem Kva!em, předsedou představenstva 
IČO: 48155110 
DIČ: CZ48155110, je plátce DPH 
bankovní spojení: 1732107/0300 
(dále jen „pořadatel“) 
na straně druhé 
 
a  
 
3. Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pern!t#nské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046, je plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú: 94-3316561/0710 
Dále jen „spolupodílející se osoba“ nebo „statutární město“) 
 

 (společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 
1. Ministr zemědělství předlo"il vládě České republiky na jejím zasedání dne 14. 6. 2021 

k informaci materiál čj. MZE-34435/2021-18145  V"znamné kulturní a sportovní 
akce s podporou státu – Velká pardubická steeplechase 2021 – udělení zá!tity  
s finanční podporou.  Vzhledem k tomu, "e vláda České republiky k tomuto materiálu 
nevznesla "ádnou připomínku, bude podpora 131. Velké pardubické se Slavia 
poji!ťovnou realizována formou zá!tity ministra zemědělství udělenou v souladu se 
Směrnicí ministerstva zemědělství č. 12/2018 ve znění jejího dodatku  
č. 1 pořadateli, přičem" finanční prostředky budou za podmínek této dohody poskytnuty 
prostřednictvím statutárního města jako (i) vlastníka dostihového areálu v Pardubicích 
u"ívaného pořadatelem na základě nájemní smlouvy a také (ii) majoritního akcionáře 
s podílem 53,29 % akcií ve společnosti pořadatele ke dni podpisu této dohody.   

 
II. 

Předmět a účel dohody 
 

1. Účelem této dohody je podpořit Velkou pardubickou steeplechase jako nejstar!í dostih 
kontinentální Evropy, kter# se s v#jimkou válečn#ch let koná nepřetr"itě od roku 1874 
v Pardubicích; jedná se také o nejstar!í závod se sportovní tradicí v České republice. 
Dostihy obecně jsou v#konnostní zkou!kou plemene anglického plnokrevníka a 
podporou chovu koní. První se běhaly v 19. stolení ve Velké Británii a brzy se roz!ířily 
i na evropsk# kontinent a v Čechách dosáhly největ!ího rozmachu v Pardubicích, 
neboť taměj!í krajina mající charakter anglického parku se ukázala jako vhodná pro 
překá"kové dostihy dle anglického vzoru. Díky tomu byla ji" v roce 1856 vybudována 
závodní dráha, která se stala podnětem pro uspořádání velkého překá"kového dostihu 
– tzv. Velké pardubické dne 5. 11. 1874. Dne 10. 10. 2021 bude odběhnut ji" 131. 
ročník.  Zároveň tento závod souvisí se sektorem zemědělství, neboť vznikl v době, 
kdy kůň měl v zemědělství a celkem i ve společnosti velmi důle"itou úlohu, a tím tento 
závod se svojí dlouhou historií připomíná v#znamnou roli koně jako nejen závodního 
zvířete, ale té" v#znamného pomocníka v zemědělství. Podle zákona č. 154/2000 Sb., 
plemenářsk# zákon, v platném znění je kůň hospodářsk#m zvířetem, kdy díky tzv. 
hobby aktivitám, předev!ím sportovnímu a rekreačnímu vyu"ití jejich stavy 
v posledních letech stoupají, a tím je nepřímo podpořen i chov koní jako zvířat 
hospodářsk#ch. Podpora dostihů je tak jedním z nástrojů vedoucích k naplnění 
Koncepce chovu koní, která je v gesci MZe, a cílem akce je tak nejen sportovní 
dostihov# závod a té" příspěvek k naplnění této koncepce, a tím i jedné z činností MZe. 
 

2. Předmětem této dohody je poskytnutí zá!tity ministra zemědělství pořadateli 131. 
Velké pardubické se Slavia poji!ťovnou konané dne 10. října 2021, zahrnující i tři 
předcházející kvalifikační dostihy (dále té" jako „V"znamná akce s podporou státu 
v sektoru zemědělství“ nebo „akce“), a to v případě finanční podpory prostřednictvím 
statutárního města jako spolupodílející se osoby na organizaci uvedené V#znamné 
akce s podporou státu v sektoru zemědělství.  
 
 

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Pořadatel se touto dohodou zavazuje, "e zajistí (i) zdárn# průběh uvedené v#znamné 

akce s podporou státu v sektoru zemědělství, tj. 131. ročníku Velké pardubické se 
Slavia poji!ťovnou konaného dne 10. října 2021 na dostihovém závodi!ti 
v Pardubicích a dále prohla!uje, "e (ii) zdárně zajistil a zajistí organizaci tří 
kvalifikačních dostihů a (iii) splní v!echny povinnosti vypl#vající pro něj z této dohody. 
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2. Pořadatel se dále zavazuje  
 
a. uvést logo MZe a informaci o zá!titě na tiskov#ch materiálech (pozvánky, plakáty) 

a v rámci PR kampaně (inzerce) a na webov#ch stránkách pořadatele; 
b. předat MZe grafické návrhy informačních materiálů s logem ke schválení před 

zahájením tisku, přičem" MZe předá pořadateli závazné připomínky do 
3 pracovních dnů od obdr"ení návrhů, které pořadatel zapracuje do návrhů a vrátí 
ke konečnému schválení MZe nejméně dva dny před tiskem; 

c. zmínit převzetí zá!tity nad akcí v průběhu jejího moderování;  
d. umístit 2 bannery s logem MZe v dráze (rozměry 9,15 x 1,5m a 16 x 2,5m), dále 1 

vlajku s logem MZe u kolbi!tě (rozměry 140 x 258 cm) a 1 vlajku s logem MZe u 
vjezdu (rozměry 62 x 280 cm) do prostor konání akce; 

e. zajistit v případě předpokládané účasti ministra zemědělství nebo jiného 
pověřeného zaměstnance MZe na akci jejich účast; 

f. zajistit oti!tění úvodního slova ministra v doprovodn#ch tiskov#ch materiálech, 
popř. jeho uvedení v jin#ch informativních materiálech; 

g. pracovat během akce na svůj náklad a na své nebezpečí a dále pořadatel 
prohla!uje, "e má zaji!těny prostředky na konání předmětné akce, zejména na jeho 
plnění dle čl. I. MZe je oprávněno provádění akce a s ní souvisejících dal!ích 
činností průbě"ně kontrolovat, zejména dodr"ování povinností stanoven#ch čl. I. 
před zahájením i v průběhu akce. Na zji!těné nedostatky upozorní písemně 
pořadatele a po"ádá o jejich odstranění. Takové "ádosti je pořadatel povinen 
vyhovět. Pořadatel je povinen upozornit MZe na nevhodné pokyny nebo 
nevhodnost věcí mu předan#ch;  

 
3. Pořadatel odpovídá za to, "e  

a. akce bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky, a "e zajistí 
bezpečnost účastníků akce, a to včetně dodr"ování v!ech opatření Ministerstva 
zdravotnictví, popř. jin#ch orgánů v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. 
Pořadatel dále odpovídá za ve!kerou majetkovou a nemajetkovou újmu (včetně 
újmy na zdraví), která mů"e v souvislosti s akcí vzniknout třetím stranám, tj. i MZe. 
V případě, "e by součástí akce byly atrakce, kde hrozí zranění jejích u"ivatelů 
(kolotoče, skákací hrad, atd.), odpovídá pořadatel za to, "e jeho dodavatel takové 
atrakce je řádně poji!těn a splňuje ve!keré bezpečnostní po"adavky na takovou 
atrakci; 

b. pokud by zpracovával osobní údaje, budou tyto osobní údaje zpracovány  
v souladu s příslu!n#mi právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzick#ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zru!ení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a takté" v souladu se zákonem  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 
 

4. Pořadatel předpokládá, "e při plnění povinnosti vypl#vajících z činností uveden#ch 
v předchozích odstavcích tohoto článku dohody (dále jen „činnosti“) mu vzniknou 
náklady, je" jsou uvedeny v tabulce tvořící Přílohu č. 1. této dohody.   

 
5. Spolupodílející se osoba (statutární město) se zavazuje poskytnout pořadateli při 

organizaci V#znamné akce s podporou státu v sektoru zemědělství podporu 
spočívající v logistické podpoře přípravy a údr"by vlastního dostihového závodi!tě, 
které je ve vlastnictví statutárního města.    

 
6. Statutární město se dále zavazuje nepřevést a" do konečného vyúčtování celé akce 

jedinou svoji akcii pořadatele na třetí osobu. 
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7. MZe se zavazuje podílet na akci tím, "e jí poskytne zá!titu a za podmínek uveden#ch 

v článku IV. této dohody uhradí v rámci poskytnuté zá!tity pořadateli finanční částku 
ve v#!i maximálně 3 400 000 Kč na úhradu nákladů za skutečně realizované činnosti 
dle odst. 1 a" 3. tohoto článku, a to na základě vyúčtování provedeného v souladu 
s odst. 10 tohoto článku dohody (dále jen „finanční částka“). Tato finanční částka bude 
pořadateli poskytnuta prostřednictvím statutárního města.  
 

8. Statutární město převede finanční částku pro pořadatele na účet pořadatele nejpozději 
ve lhůtě 14 dní poté, co bude příslu!ná finanční částka dle předchozího odstavce 
připsána na účet statutárního města.  
 

9. Pořadatel bere na vědomí, "e ze strany MZe nebudou pořadateli hrazeny náklady za 
mzdy, peně"ní odměny, jízdné, občerstvení a DPH, pokud si pořadatel uplatní její 
odpočet. 
 

10. Pořadatel do 45 dnů po skončení akce předá MZe (konkrétně Odboru kanceláře 
ministra Ministerstva zemědělství) závěrečnou zprávu o jeho plnění uvedeném v čl. II. 
a čl. III. odst. 1. a 2., včetně fotodokumentace a případného monitoringu médií. Přílohou 
této zprávy bude vyúčtování nákladů na akci uveden#ch v souladu s odst. 4 tohoto 
článku v Příloze č. 1. V závěrečné zprávě, resp. vyúčtování pořadatel uvede, zda 
z akce dosáhl zisku, a o tento eventuální zisk bude poní"ena finanční částka 
poskytnutá dle této dohody pořadateli. Závěrečná zpráva včetně vyúčtování musí b#t 
ověřena, zkontrolována a projednána a schválena Radou statutárního města, co" 
statutární město potvrdí ve svém samostatném dopise (zprávě) pro MZe (dále jen 
„samostatn" dopis (zpráva) statutárního města“). MZe mů"e uplatnit připomínky 
k rozsahu závěrečné zprávy a vyúčtování nákladů na akci. Těmto připomínkám je 
pořadatel povinen vyhovět, leda"e by u vyúčtování nákladů prokázal, "e byly 
vyúčtovány v souladu s touto dohodou a příslu!n#mi účetními standardy. V případě 
úpravy závěrečné zprávy a vyúčtování, podléhá tato úprava opětovně ověření, 
kontrole, projednání a schválení ze strany Rady statutárního města, včetně 
opětovného předání samostatného dopisu (zprávy) statutárního města. Do 14 dnů od 
odevzdání závěrečné zprávy, k ní" ji" nebude mít MZe připomínky a podpisu protokolu 
o převzetí dle článku IV. odst. 6. této dohody, vystaví pořadatel MZe Odboru kanceláře 
ministra Ministerstva zemědělství fakturu, a to k úhradě na bankovní účet statutárního 
města. Faktura musí splňovat po"adavky čl. IV odst. 7. 
 

11. MZe se zavazuje předat pořadateli podklady potřebné k zaji!tění práv a povinností 
smluvních stran dle čl. III. – jmenovitě logo MZe včetně platného logomanuálu. V!e 
v elektronické podobě, a to v termínu do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
této dohody. Pořadatel je oprávněn logo MZe pou"ít jen na akci, a to v souladu s jeho 
logomanuálem a případn#mi pokyny MZe. 
 
 

IV. 
V"!e poskytnuté finanční částky a platební podmínky 

 
1. Finanční částka bude na základě dohody smluvních stran poskytnuta v celkové maximální 

v#!i 3 400 000 bez  DPH (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun česk#ch). Tato finanční 
částka bude proplacena maximálně ve v#!i pořadatelem řádně dolo"en#ch nákladů na 
realizované činnosti, ověřen#ch, zkontrolovan#ch a potvrzen#ch (schválen#ch) 
příslu!n#mi orgány statutárního města dle článku 3. odst. 10 této dohody. Finanční částka 
zahrnuje i náklady na činnosti pořadatele uvedené v této dohodě.  
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Finanční částka poskytnutá dle této dohody není zdaniteln#m plněním dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

2. Uvedená maximální v#!e finanční částky je nejv#!e přípustná a nepřekročitelná.  
 

3. MZe uhradí pořadateli finanční částku jen po řádném splnění a předání dohodnut#ch 
dokladů o realizovan#ch činnostech, včetně případného monitoringu médií a 
fotodokumentace předmětné akce MZe, a po podpisu protokolu o dolo"ení zaji!tění 
činností a takté" o uskutečnění akce. Finanční částka bude proplacena maximálně ve v#!i 
řádně dolo"en#ch nákladů o provedení příslu!n#ch činností. 

 
4. Pořadatel je povinen prokázat reálné čerpání a dodr"ení účelu pou"ití finančních 

prostředků ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtov#ch pravidlech a o změně 
někter#ch souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozděj!ích předpisů. 
Reálné čerpání je dolo"eno kopiemi daňov#ch/účetních dokladů za činnosti, jak jsou 
definovány v čl. III., odst. 4. Text daňov#ch/účetních dokladů zní na zaji!tění poskytnutí 
slu"eb spojen#ch s předmětem akce, na kterou je udělována zá!tita ministra. Dále je 
pořadatel povinen dolo"it doklady prokazující uhrazení skutečně vynalo"en#ch nákladů 
za činnosti, jak jsou definovány v čl. III., odst. 4 (doklad o platbě v hotovosti, v#pisy z účtu 
s realizovan#mi platbami, potvrzení o provedení transakce, apod.). 
 

5. Převod finanční částky, stejně jako její vyúčtování, se uskuteční prostřednictvím a za 
přispění statutárního města za podmínek uveden#ch v článku III. této dohody, zejména čl. 
III. odst. 7., 8. a 10.   

 
6. Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů od jeho doručení MZe. Pořadatel není oprávněn 

vystavit fakturu dříve, ne" MZe předá v souladu s čl. III. odst. 10 této dohody závěrečnou 
zprávu, včetně vyúčtování a samostatného dopisu (zprávy) statutárního města, o jeho 
bezvadném a odsouhlaseném plnění, co" bude stvrzeno podpisem protokolu o převzetí, 
kter# podepí!í oprávnění zástupci v!ech tří smluvních stran. 

 
7. Faktura pořadatele musí obsahovat nále"itosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, v platném znění a dále musí obsahovat informace povinně uváděné na 
obchodních listinách dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občansk# zákoník 
(dále jen „občansk" zákoník“). Nebude-li faktura obsahovat stanovené nále"itosti, je MZe 
oprávněno ji vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale 
celá lhůta splatnosti bě"í znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. 
Nedílnou součástí faktury je podrobné vyúčtování fakturované částky, kopie 
daňov#ch/účetních dokladů ve smyslu čl. IV. odst. 4 a závěrečná zpráva odsouhlasená ze 
strany MZe. 

 
8. Platba se pova"uje za uhrazenou odepsáním z účtu MZe. 

 
9. MZe neposkytne pořadateli zálohy. 

 
 

V. 
Místo a doba akce 

 
Místem akce konané dne 10. října 2021 je dostihové závodi!tě v Pardubicích. 
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VI. 
Sankce, náhrada !kody a odpovědnost za vady 

 
1. V případě, "e pořadatel nesplní některou z povinností stanoven#ch v článku III., odst. 2 

písm. a) a" f) uhradí pořadatel MZe smluvní pokutu ve v#!i 10 000,- Kč, a to za ka"d# 
jednotliv# případ poru!ení povinnosti. V případě nesplnění povinností stanoven#ch 
v článku III. odst. 2. písm. g) a odst. 10. a" 11. uhradí pořadatel MZe smluvní pokutu ve 
v#!i 5 % z maximální v#!e finanční částky, a to za ka"d# jednotliv# případ poru!ení 
povinnosti. 
 

2. V případě vadného plnění některé z povinností stanoven#ch v článku III. odst. 2. písm. a), 
b), d), e) a f), uhradí pořadatel smluvní pokutu ve v#!i 10 000,- Kč, a to za ka"d# jednotliv# 
případ vadného plnění. V případě uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odst. 2., nebude za 
toté" jednání/opomenutí uplatněna smluvní pokuta dle první věty odst. 1. tohoto článku. 
V případě uplatnění smluvní pokuty dle první věty odst. 1. tohoto článku, nebude za toté" 
jednání/opomenutí uplatněna smluvní pokuta dle tohoto odst. 2. 

 
3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo MZe na náhradu !kody v plné v#!i, 

přičem" smluvní pokuta se na náhradu !kody nezapočítává.  
 

4. V případě prodlení MZe s platbou, na kterou vznikl pořadateli nárok, uhradí MZe úrok 
z prodlení ve v#!i 0,01 % z dlu"né částky za ka"d#, i započat# den prodlení.  
 

5. Za ka"dé poru!ení povinnosti dle článku VII. odst. 12. je pořadatel povinen uhradit MZe 
pokutu 10 000,- Kč do deseti dnů za ka"d# jednotliv# případ poru!ení povinnosti. 
 

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdr"ení v#zvy k jejich uhrazení, není-li ve v#zvě 
k uhrazení stanoveno jinak. 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato dohoda nab#vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Dohoda 

nab#vá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvlá!tních podmínkách účinnosti někter#ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  
 

2. Pořadatel a statutární město sv#mi podpisy ní"e potvrzují, "e souhlasí s tím, aby obraz 
dohody včetně jejích příloh a případn#ch dodatků a metadata k této dohodě byla 
uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá!tních 
podmínkách účinnosti někter#ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozděj!ích předpisů. Smluvní strany se dohodly, "e 
podklady dle předchozí věty ode!le za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv 
MZe; tím není dotčeno právo pořadatele nebo statutárního města k jejich odeslání.  
 

3. Pořadatel tímto prohla!uje, "e je dr"itelem ve!ker#ch povolení a oprávnění umo"ňujících 
mu uskutečnit plnění dle této dohody. 

 
4. Statutární město prohla!uje, "e ve!kerá jednání dle této dohody učinilo v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 

5. Pořadatel tímto prohla!uje, "e v době uzavření dohody není vůči němu vedeno řízení dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře!ení (insolvenční zákon) ve znění 
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pozděj!ích předpisů, a zavazuje se MZe bezodkladně informovat o v!ech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, popř. o prohlá!ení jeho úpadku. 
 

6. K této dohodě neexistují "ádná vedlej!í ujednání. 
 
7. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze formou očíslovan#ch písemn#ch dodatků 

podepsan#ch oběma smluvními stranami. 
 

8. Tato dohoda byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nich" ka"dé má platnost originálu. 
Po jednom vyhotovení obdr"í pořadatel a statutární město a dvě vyhotovení obdr"í MZe. 
 

9. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou. Její účinnost končí jejím splněním.  Ukončením 
účinnosti této dohody nejsou dotčena ustanovení dohody t#kající se záruk, nároku 
z vadného plnění, nároku z náhrady !kody, nároku ze smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení, ustanovení o mlčenlivosti, ani dal!í ustanovení a nároky, z jejich" povahy 
vypl#vá, "e mají trvat i po zániku účinnosti této dohody. 

 
10. Smluvní strany se dohodly, "e MZe mů"e od dohody odstoupit na základě písemného 

oznámení při poru!ení této dohody podstatn#m způsobem, bez práva na náhradu nákladů 
obou smluvních stran. Pro účely této dohody se za podstatné poru!ení povinností 
pova"uje nesplnění povinností pořadatele stanoven#ch v článku III. odst. 1 – 2. a čl. VII. 
odst. 15. – 16.   

 
11. Smlouva se ru!í s účinky ex tunc (od jejího samého počátku a bez jak#chkoliv sankcí vůči 

MZe) v případě, "e se akce neuskuteční; v tom případě MZe nevzniká povinnost uhradit 
smluvní cenu za zaji!tění slu"eb dle čl. III. odst. 7. a článku IV. této dohody. Pořadatel a 
statutární město prohla!ují, "e v tomto případě jim nevznikne vůči MZe "ádn# nárok na 
jakékoliv plnění související s touto smlouvou.  

 
12. Pořadatel a statutární město se zavazují během plnění dohody i po ukončení dohody 

zachovávat mlčenlivost o v!ech skutečnostech, o kter#ch se dozví od MZe v souvislosti 
s touto dohodou 

 
13. Pořadatel mů"e pověřit realizací části akce třetí osobu. Při realizaci akce touto třetí osobou 

má pořadatel odpovědnost, jako by realizaci této části akce prováděl sám. 
 
14. Pořadatel a statutární město jsou podle ustanovení § 2 písmeno e) zákona  

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někter#ch zákonů (zákon 
o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při v#konu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zbo"í nebo slu"eb z veřejn#ch v#dajů. 

 
15. Pořadatel se sv#m podpisem zavazuje, "e činnosti, za jejich" zaji!tění se MZe zavázalo 

poskytnout úhradu (cenu) dle čl. III., odst. 7. ve spojení s článkem IV., nebude duplicitně 
hradit z jak#chkoliv jin#ch veřejn#ch prostředků, ani od příp. dal!ích partnerů předmětné 
akce. Poru!ení tohoto ustanovené mů"e mít za důsledek naplnění skutkové podstaty 
trestného činu podvodu. 

 
16. Pořadatel sv#m podpisem čestně prohla!uje, "e předmětná akce není financována z jin#ch 

prostředků Ministerstva zemědělství (jako např. dotace, honoráře, apod.), ne" z rozpočtu 
Odboru kanceláře ministra. 

 
17. V případě, "e práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto dohodou, řídí se 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 

18. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Předpokládané náklady pořadatele. 
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19. Smluvní strany po přečtení této dohody prohla!ují, "e souhlasí s jejím obsahem, "e tato 

byla sepsána na základě pravdiv#ch údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čeho" 
připojují obě smluvní strany své podpisy. 

 
 
 
Praha DD.MM.RRRR Místo podpisu DD.MM.RRRR 
 
 
MZe:                                                             Pořadatel: 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Statutární město Pardubice: 

 
 
 

                                                                              .................................................. 
                                                                                                      Ing. Martin Charvát 
                                                                                                             primátor 
 

……………..…..........….....……. 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Ing. Jiří Felčárek 
ředitel Odboru kanceláře ministra 

 

  
……………..…..........….....……. 

Dostihov# spolek a.s. 
Ing. Petr Kva! 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 - Předpokládané náklady pořadatele 

 

 
Poskytnutí fotodokumentace z akce pro informační účely MZe   ano 
Poskytnutí v"stupů v médiích pro informační účely MZe   ano 
Vytvoření závěrečné zprávy   ano 

 
 
 
 
 
 
 

NÁKLAD 
II. 

Kvalifikace 
III. 

Kvalifikace 
IV. 

Kvalifikace 
Velká 

Pardubická celkem 
   Tiskoviny - programy, vstupenky, pozvánky, knihy, DVD 25 000 25 000 25 000 100 000 175 000 

B Trofeje a věcné ceny 10 000 10 000 10 000 100 000 130 000 

B 
Spotřební materiál v souvislosti se zaji!těním aktivit 
projektu (vlajky, visačky, pásky, plachty, 
elektromateriál, dokorace, apod.) 

        0 

B Steliva-seno,piliny,sláma, hnojiva 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 
B Spotřební materiál (náhradní díly, nářadí, úklid,…)         0 
B PHM - zemědělské stroje, sekačky,… 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

D Úklidové a čistící práce, likvidace odpadů/septiku, 
likvidace odpadu         0 

D Elektrikářské práce vč. revizí připojen#ch el. zařízení po 
dobu realizace aktivit projektu         0 

D doprava (zábrany, materiál, inventář)       0 0 
D Media, marketing, inzerce,reklama, video,foto,TV 175 000 175 000 175 000 625 000 1 150 000 
D ozvučení akcí 9 000 9 000 9 000 23 000 50 000 
D Ostraha 35 000 35 000 35 000 400 000 505 000 

D 

Slu"by pro dostihy - pronájem koní a příslu!enství v 
souvislosti s realizací dostihov#ch dnů (pronájem 
spře"ení, koní, moderování, podková"ské slu"by, 
kinobus) 

      80 000 80 000 

D 

Slu"by pro dostihy - ostatní náklady v souvislosti s 
realizací dostihov#ch dnů  doprovodn# program, 
zaji!tění WC, stanů, tlumočení, hudební produkce, 
zapůjčení inventáře, topidel, radiostanic, kamerového 
systému apod.) 

75 000 75 000 75 000 350 000 575 000 

D Veterinární slu"ba 5 000 5 000 5 000 15 000 30 000 

D údr"ba zeleně, zahradnické práce (úprava dráhy před 
dostihy) 75 000 75 000 75 000 130 000 355 000 

D Parkování (nájem plochy jako dočasné parkovi!tě po 
dobu realizace aktivit projektu)       210 000 210 000 

D Pronájem a opravy zemědělsk#ch strojů, údr"ba nářadí         0 
  CELKEM 444 000 444 000 444 000 2 068 000 3 400 000 
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Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2021,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,  

KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH 
VYHLÁŠEK Č. 7/2020 A Č. 2/2021 

 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….. 2021 usnesením č. Z/…./2021 usneslo vydat 
na základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 
 

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 7/2020 a č. 2/2021, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 3 odst. 2 písm. a) se text „- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen TKO)“ nahrazuje textem „- poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek za KO“),“ 

 
2. V příloze č. 3 odst. 2 písm. b) se: 

 
a) text „- poplatky z řízených skládek umístěných na území obvodu“ nahrazuje textem „- poplatky z 

řízených skládek umístěných na území městského obvodu“,  
b) text „- správní poplatky za úkony provedené obvodem“ nahrazuje textem „- správní poplatky za 

úkony provedené městským obvodem“, 
c) text „- pokuty uložené obvodem“ nahrazuje textem „- pokuty uložené městským obvodem“,  
d) za text „- podíl na platbách městu za reklamní zařízení nacházející se v městských obvodech 

v poměru 70:30 ve prospěch městských obvodů,“ doplňuje text „převod bude proveden z účtu 
města na účet městského obvodu v rámci finančního vypořádání mezi rozpočtem města Pardubic 
a rozpočty městských obvodů za příslušný kalendářní rok. Převod úhrad dlužných částek bude 
realizován až po úhradě dlužné částky při finančním vypořádání následujícího roku.“ 

e) v poslední odrážce za text „v rámci finančního vypořádání mezi rozpočtem města Pardubic a“ 
doplňuje text „rozpočty“. 
 

3. V příloze č. 3 odst. 2 písm. d) zní nově takto: 
 

„d)  použití prostředků fondů 
- sociálního fondu, 
- dalších účelových fondů,“ 

 
4. V příloze č. 3 odst. 2 písm. i) a j) se text „transfery“  nahrazuje textem „převody finančních prostředků“. 
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5. V příloze č. 3 odst. 2 písm. k) zní nově takto: 
 

„k) ostatní převody finančních prostředků mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů jsou 
řešeny při tvorbě rozpočtů města a městských obvodů na příslušný kalendářní rok, případně při 
jejich změnách, a v rámci finančního vypořádání za předchozí kalendářní rok,“ 

 
6. V příloze č. 3 odst. 2 písm. l) zní nově takto: 
 

„l)  převody finančních prostředků z rozpočtu městských obvodů do rozpočtu města: 
Do rozpočtu města přísluší finanční prostředky z výběru poplatku za KO, který provádějí městské 
obvody následovně: 
Základnou pro výpočet bylo zvoleno 94 % předpisu poplatku za KO, přičemž předpis je násobkem 
výše poplatku (stanovené samostatnou vyhláškou na příslušný kalendářní rok) a počtu poplatníků 
v jednotlivých městských obvodech. Počty poplatníků budou upřesňovány každoročně k 1. 9. 
příslušného kalendářního roku s platností pro rozpočet na následující kalendářní rok. Z této 
základní částky budou do rozpočtu města převedeny finanční prostředky ve výši 91 % z rozpočtů 
MO Pardubice I, MO Pardubice II, MO Pardubice III a MO Pardubice V a ve výši 75 % z rozpočtů 
MO Pardubice IV, MO Pardubice VI, MO Pardubice VII a MO Pardubice VIII. Technicky budou 
finanční prostředky převáděny do rozpočtu města ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % 
vypočteného převodu do 30. 6. a ve výši 30 % vypočteného převodu do 30. 11. příslušného 
kalendářního roku. Veškeré uhrazené dlužné poplatky vč. příslušenství zůstávají příjmem 
městských obvodů.“  

 
7. V příloze č. 3 odst. 2 poslední odstavec se v obou případech text „transfer“ nahrazuje textem „převod 

finančních prostředků“.  
 
8. V příloze č. 3 odst. 3 se před text „obvodu“ vkládá slovo „městského“.  

 
9. V příloze č. 3 odst. 4 zní první věta takto: 

 
„Městské obvody předávají městu svůj rozpočet a měsíčně skutečné plnění rozpočtu.“ 

 
 
 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 30. 6. 2021.   
 

 
 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 

Ing. Martin Charvát               Ing. Petr Kvaš 
          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                   statutárního města Pardubic 
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Smlouva o spolupráci  
 
 

Statutární město Pardubice 
sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 01 Pardubice 
IČO:  
číslo účtu:  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
jednající: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „Město“) 
 
a 
 
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vl. č. 18671, 
Sídlem: Praha, Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 196 00, 
IČ: 25917773 
číslo účtu: 152373922/0300,        
bankovní spojení: ČSOB, a.s.      
zastoupená: Zdeněk Quarda, předseda představenstva        
(dále jen „Investor“) 
 
(Město a Investor společně dále jen „smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“), tuto Smlouvu: 

I. Úvodní ustanovení 
1.1 Tato Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena za účelem zvýšení standartu kvality bydlení na 
území města Pardubice. 
 
1.2 Investor hodlá na území Města realizovat záměr na pozemku parc. č.  poz. parc. č. 116/4, 131/28, 131/36, 
131/39, 131/47, 131/52, 131/53, 131/56, 131/83, 131/84, 135/1, 135/3, 138/1, 139/1, 139/3, 140/1, 140/6, 140/11, 
140/13, a st. p. č. 720 v k. ú. Trnová, Pardubice, sestávajícím se z následujících staveb a zařízení:  
 

STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO.01 – BYTOVÝ DŮM B + C S INTEGROVANÝM PARKOVÁNÍM (výška 36,1m) 

SO.02 – BYTOVÝ DŮM A (výška 41m)  

SO.03 – MATEŘSKÁ ŠKOLA (výška 11,25m) 

SO.100 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ HTÚ, ČTÚ 

SO.101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ 

SO.102 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY AREÁLOVÉ 

SO-201 - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
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SO-202 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

SO.203 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY 

SO.204 - VODOVOD 

SO.205 - VODOVOD - PŘÍPOJKY 

SO.206 – HORKOVOD 

SO.207 - AREÁLOVÝ TEPLOVOD 

SO.301 – DISTRIBUČNÍ KABELOVÝ ROZVOD NN 

SO.302 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

SO.350 – DATOVÉ ROZVODY 

SO.601 – ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY VČETNĚ MOBILIÁŘE 

SO.602 – SADOVÉ ÚPRAVY VEŘEJNÉ VČETNĚ MOBILIÁŘE 

SO.603 – SADOVÉ ÚPRAVY AREÁLOVÉ VČETNĚ MOBILIÁŘE 

SO.604 - AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA 

SO-700 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – POV 

o navrhovaných parametrech: 

Zastavěná plocha: 

SO.01 – BYTOVÝ DŮM B + C S INTEGROVANÝM PARKOVÁNÍM 3.050 m2 

SO.02 – BYTOVÝ DŮM A 603 m2 

SO.03 – MATEŘSKÁ ŠKOLA 479 m2 

Užitná plocha: 

SO.01 + SO.02 užitná plocha bytů celkem: 12.905 m2 

SO.01 + SO.02 užitná plocha nebytová celkem: 2.682 m2 

SO.01 užitná plocha parkovacího domu 4.677 m2 

SO.03 užitná plocha mateřské školy: 885 m2 

Počet funkčních jednotek: byty: 230 b. j. 

mateřská škola: 75 dětí 
 
dále jako „Investiční záměr“. Investiční záměr je dále specifikován ve Speciálním situačním výkresu – MŠ, C.15, 
vypracovaným odpovědným projektantem Ing. Arch. Pavlem Zadrobílkem, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a 
v Koordinačním situačním výkresu - C, jenž tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
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1.3       Investor a Město mají společný zájem na tom, aby v rámci Investičního záměru vznikla stavba mateřské školy 
(MŠ), tedy stavba zařízení, jež bude poskytovat výchovu a vzdělání dětem předškolního věku. Stavba mateřské školky 
bude realizována na pozemcích p. p. č. 139/1, 140/1 a 140/11 v k. ú. Trnová, Pardubice, a bude sestávat z následujících 
staveb a zařízení: SO.03 mateřská škola, SO.601 zahrada mateřské školy, včetně mobiliáře, přípojka vodovodu, 
kanalizace, teplovodu, silnoproudých elektrorozvodů, rozvodů elektronické komunikace a dále SO.201 areálová 
dešťová kanalizace, SO.604 automatická závlaha a SO.101 zpevněné plochy veřejné (18 parkovacích stání), o 
navrhovaných parametrech: tři oddělení pro celkem 75 žáků, zastavěná plocha 479 m2, užitná plocha: 405,8 + 407,5+ 
71,4 m2, výška stavby: 11,25 m a o velikosti 479 + 479 + 92 = 1.050 m2 HPP (dále jen „Stavba MŠ“). Stavba MŠ je dále 
definovaná ve Speciálním situačním výkresu – MŠ, C.20, vypracovaným odpovědným projektantem Ing. Arch. Pavlem 
Zadrobílkem, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a v Majetkové situaci- převod pozemků MŠ městu – C22, jenž tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy.  
 
1.4       Za účelem dosažení cíle definovaného v čl. 1.3 této Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě vzájemných 
práv a povinností, a to níže uvedeným způsobem. 
 

II. Závazky smluvních stran 
2.1 Investor se zavazuje bezúplatně převést do vlastnictví Města části pozemků p. p. č. 140/1, p. p. č. 139/1, vše v 
k. ú Trnová, Pardubice, o celkové výměře cca 962 m2, a to tak, jak jsou tyto převáděné části pozemků specifikovány 
v zákresu ve Speciálním situačním výkresu – MŠ, C.20 (dále jen Pozemky). Investor se zavazuje převést tyto Pozemky 
do vlastnictví Města do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení na Investiční záměr a vyhotovení 
geometrického plánu pro oddělení Pozemků, s tím, že tyto budou prosté všech právní vad. Náklady na zhotovení 
příslušného geometrického plánu včetně nákladů na příslušné vkladové řízení jsou nákladem Investora. Město se 
zavazuje přijmout do svého vlastnictví Pozemky, a to za podmínek této Smlouvy. 
 
2.2      Investor se dále zavazuje bezúplatně převést do vlastnictví Města příslušnou projektovou dokumentaci MŠ, a 
to ve stupni: 

• dokumentace k návrhu stavby („arch. Studie“), a to ve lhůtě do 30.6.2021 

• dokumentaci pro územní řízení (DUR), a to ve lhůtě do 28.2.2022 

• dokumentaci pro stavební povolení (DSP), a to ve lhůtě do 28.2.2023 
 
s tím, že tato dokumentace, musí obsahovat adekvátně zapracované připomínky příslušných dotčených subjektů, bez 
jejichž souhlasů by nebylo možné dosáhnout vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu, jehož rozhodnutí bude 
třeba k povolení realizace stavby MŠ, a s tím, že termíny pro předání DUR včetně pravomocného ÚR a pro předání DSP 
včetně pravomocného SP se prodlužují o dobu o kterou se případně prodlouží příslušná správní řízení v důsledku 
podání námitek, či odvolání do řízení ze strany účastníků řízení. 
 
Smluvní strany se dále dohodly, že Investor zajistí, že  

− součástí DSP bude propočet celkových nákladů stavby MŠ v podrobnostech po rozpočtových oddílech; 

− DUR i DSP budou předány ve 4 písemných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 
Všechna vyhotovení budou opatřena příslušným autorizačním razítkem. 

− DUR i DSP v elektronické podobě bude předáno Městu na nosiči CD nebo DVD ve formátu – výkresová část v 
AutoCAD formát .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky budou ve formátu .xls. Propočet nákladů stavby 
bude předán ve formátech .xls a .pdf.  

− současně s DUR bude předáno rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci; 

− současně s DSP bude předáno stavební povolení s nabytím právní moci; 

− Město získá k projektovým dokumentacím výhradní licenci k užití autorského díla, kterou Město nebude 
povinno využít. 

 
Město se zavazuje, za podmínek této Smlouvy, přijmout do svého vlastnictví, výše uvedené projektové dokumentace.  
 
2.3   Investor se zároveň zavazuje, že stavba MŠ bude projektovaná tak, aby její stavba byla hospodárná a splňovala 
požadavky a standardy určené Městem. Investor je povinen na vyžádání Města předložit ke kontrole a k odsouhlasení 
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průběžný stav projektových prací. Město má právo průběžně korigovat vývoj projektu, a to zejména ve smyslu úspory 
provozních a investičních nákladů, vždy však v mezích příslušných ČSN a dalších relevantních právních a technických 
norem. Tím není dotčeno právo Města stavbu MŠ nerealizovat. 
 
2.4   Investor se zavazuje poskytnout Městu potřebnou součinnost, zejména na svůj náklad stavebně připravit 
Pozemky tak, aby Město mohlo na svůj náklad za podmínek této Smlouvy zrealizovat na Pozemcích stavbu MŠ, čímž 
se rozumí zejména to, že na těchto Pozemcích musí být vybudovány na náklad Investora inženýrské sítě, a to v takové 
kapacitě, aby umožňovaly nejen výstavbu MŠ, ale i její následný provoz. Investor se zavazuje vybudovat předmětné 
inženýrské sítě v souladu s příslušnými technickými normami, a to včetně uzavření potřebných smluv se správci těchto 
inženýrských sítí a s vlastníky pozemků, jejichž pozemky budou stavbou a umístěním inženýrských sítí dotčeny, a to 
včetně případného postoupení práv a povinností z těchto smluv z Investora na Město. Inženýrské sítě, včetně přípojek, 
musí Investor vybudovat nejpozději do 12ti měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na Investiční záměr. Až 
po jejich řádném vybudování je Město oprávněno zahájit výstavbu MŠ, nedohodnou-li se strany jinak.  
 
2.5   Investor se zavazuje bezúplatně převést řádně zbudované inženýrské sítě specifikované v čl. 2.5 písm. a) až e) 
do vlastnictví Města či do vlastnictví městem ovládaného subjektu, kterého k tomuto účelu Město určí, a to ve lhůtě 
do 12ti měsíců od právní moci stavebního povolení na Investiční záměr. Konkrétně se jedná o tyto inženýrské sítě: 
 

a) Veřejná část vodovodní přípojky ( SO.205 ) ukončená v provizorní vodoměrné šachtě na pozemku MŠ, 
 

b) Veřejná  část kanalizační přípojky ( SO.203 ) ukončená v revizní šachtě na pozemku MŠ, 
 

c) Areálový teplovod ( SO.207 ) ukončený ve skružové šachtě na pozemku MŠ, 
 

d) Připojení distribučního kabelového rozvodu NN( SO.301 ) ukončený v pojistkové skříni na pozemku MŠ, 
 

e) Připojení datového rozvodu ( SO.350 ) ukončení v přípojném pilířku na pozemku MŠ, 
 

a to v podobě a rozsahu, jak jsou tyto specifikovány ve Speciálním situačním výkresu – MŠ, C.20 (příloha č. 2 této 
smlouvy). Město se zavazuje řádně výše specifikované inženýrské sítě specifikované přijmout do svého vlastnictví, a to 
dle podmínek této Smlouvy 
 
Části sítí technické infrastruktury navazující na přípojné body  na pozemku, jehož součástí bude MŠ, jsou součástí SO.03 
Mateřská škola  a budou realizovány s výstavbou MŠ (viz. Situace C.15).  Ostatní inženýrské sítě , které jsou součástí 
Investičního záměru ( tj. výstavby bytových domů ) má investor zájem převést Městu na základě kupní smlouvy za 
symbolickou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč.  
 
Pro účely výstavby MŠ vybuduje Investor jak příjezdové komunikace, tak i všechny pěší a cyklistické stezky vně areálu 
MŠ, včetně 18ti pakovacích míst pro MŠ ( jsou vyznačeny na C.15) 
 
2.6  Investor se zavazuje poskytnout  Městu  finanční dar ve výši 110 000,- Kč na stavbu automatické závlahy ( SO. 604) 
o předpokládané výměře 55bm, a to ve lhůtě do 30ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení na investiční 
záměr. 
 
2.7 Investor se dále zavazuje na své náklady vybudovat a vyčlenit pro potřeby osob využívající služeb MŠ (typicky rodiče 
dětí navštěvující MŠ) a zaměstnance MŠ, 18 parkovacích míst, a to v bezprostřední blízkosti MŠ. 
 
2.8    Město se zavazuje vyvinout, v rámci své samosprávné činnosti, veškeré rozumně požadovatelné úsilí vedoucí 
k realizaci stavby MŠ, a to za podmínky, že Investor splní veškeré své závazky uvedené v čl. II této Ssmlouvy. V takovém 
případě Město vyvine, v rámci své samosprávné činnosti, veškeré po něm rozumně požadovatelné úsilí, aby byla stavba 
MŠ zrealizována do začáteku školního roku 2026/27. 
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3.3   Pro případ, že Město svým zaviněním nezrealizuje stavbu MŠ v souladu s podmínkami této Ssmlouvy, zavazuje se 
převést Pozemky zpět do vlastnictví Investora, a to za kupní cenu ve výši 10.000, - Kč ve lhůtě do 90 dnů od okamžiku 
doručení písemné výzvy.  Ve výzvě Investor vyspecifikuje skutečnosti, které zakládají povinnost Města převést 
Pozemky zpět do vlastnictví Investora. Pro případ, že Město nezrealizuje stavbu MŠ v souladu s podmínkami této 
Smlouvy a zároveň k výzvě Investora převede za sjednaných podmínek Pozemky zpět do jeho vlastnictví, budou 
veškeré závazky z této právní skutečnosti vyrovnány a Investor tak po Městě nebude uplatňovat žádné další nároky. 
 

III. Závěrečná ustanovení 
3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemném projednání dobrovolně, dle jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu před 
jejím podpisem přečetly a jsou si vědomy veškerých svých práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících. 
 
3.2 Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných 
okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této Smlouvy. Takovou podstatnou okolností je také vydání 
stavebního povolení, společného povolení nebo jiného srovnatelného správního aktu stavebního úřadu či právního 
jednání umožňujícího Investorovi začít stavět Investiční záměr. 
 
3.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních 
a jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému stavebnímu úřadu. 
 
3.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Jiná forma změn Smlouvy je vyloučena. 
 
3.5 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do dokončení Investičního záměru Investora, 
uvedeného v čl. 1.2 této Smlouvy. 
 
3.6 V případě úmyslu Investora převést svá práva a povinnosti k Investičnímu záměru na jiný subjekt, je Investor 
povinen Město o tomto svém úmyslu bez zbytečného odkladu písemnou formou vyrozumět. V případě, že se Investor 
rozhodne záměr nerealizovat a převede svůj Investiční záměr jako celek ve stejné podobě na třetí osobu, zavazuje se 
zajistit postoupení všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí subjekt, Město k tomu poskytne 
nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že povaha Smlouvy postoupení nevylučuje, a souhlasí s ním. Pro 
případ, že by převod práva povinností z této Smlouvy nebyl možný podle § 1895 a násl. OZ, zavazují se smluvní strany 
do 3 měsíců od doručení výzvy některé z nich uzavřít dodatek k této Smlouvě, jehož předmětem bude převod práv a 
povinností z této Smlouvy. 
 
3.7 Investor se zavazuje k tomu, že smluvně zaváže své případné právní nástupce k převzetí práv a povinností 
plynoucích z této Smlouvy. Pokud Investor tuto povinnost poruší, odpovídá Městu za škodu, která mu postupem 
v rozporu s tímto ujednáním vznikne. 
 
3.8 Investor se zavazuje k tomu, že bude své případné právní nástupce prokazatelně informovat o existenci a 
obsahu této Smlouvy ve znění všech případných pozdějších dodatků, a dále se Investor zavazuje, že smluvně zaváže 
své případné právní nástupce k tomu, že i tito budou mít povinnost informovat své případné právní nástupce o 
existenci a obsahu této Smlouvy ve znění všech případných pozdějších dodatků. 
 
3.9 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti pak nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „ZRS“). Uveřejnění Smlouvy zajistí Město, a to ve lhůtě do 30 dní ode dne uzavření této Smlouvy. Neprodleně po 
uveřejnění této Smlouvy v registru smluv o tomto uveřejnění písemně informuje Investora. Investor není povinen 
správnost uveřejnění Smlouvy zkontrolovat. V případě, že Město z nějakého důvodu Smlouvu v registru smluv 
v uvedené lhůtě neuveřejní, vyhrazuje si Investor právo Smlouvu po uplynutí uvedené lhůty uveřejnit prostřednictvím 
registru smluv. 
Smluvní strana, která provedla opravu uveřejněné Smlouvy dle § 5 odst. 7 ZRS, odpovídá za její správnost obdobně. 
Druhá smluvní strana není povinna správnost provedené opravy zkontrolovat. 



6/6 

 

 
3.10 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně 
všech jejích příloh, jakož i pozdějších změn Smlouvy prostřednictvím dodatků uzavřených smluvními stranami dle čl. 
5.4 této Smlouvy, prostřednictvím registru smluv v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouva neobsahuje žádné informace, které by nemohly být uveřejněny podle ZRS, resp. které by nemohly být 
poskytnuty podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.  
 
3.11       Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany dále konstatují, že si jsou vědomy skutečnosti, že tato Smlouva 
žádným způsobem nenahrazuje tzv. smlouvu plánovací, jejíž potřeba uzavření mezi smluvními stranami této Smlouvy 
může vyplynout ve smyslu ust. § 88 zák. č 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), a že tato Smlouva ani jinak nezavazuje smluvní strany této Smlouvy k jejímu 
uzavření. 
 
3.12 Tato Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. (doplnit) na jeho (doplnit) 
zasedání, konaném dne (doplnit datum ve formátu den.měsíc.rok). 
 
3. 13.  Nedílnou součástí této Smlouvy je Speciální situační výkres – MŠ, C.15, vypracovaný odpovědným projektantem 
Ing. Arch. Pavlem Zadrobílkem, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, Speciální situační výkres – MŠ, C.20, vypracovaný 
odpovědným projektantem Ing. Arch. Pavlem Zadrobílkem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, Koordinační situační 
výkres – C.3, vypracovaný odpovědným projektantem Ing. Arch. Pavlem Zadrobílkem, jenž tvoří přílohu č. 3 této 
Smlouvy, a Majetková situace – převod pozemku MŠ městu, vypracovaná odpovědným projektantem Ing. Arch. 
Pavlem Zadrobílkem, jenž tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne (doplnit)     V (doplnit) dne (doplnit) 
 
 
_______________________________                     _______________________________ 

     Ing. Martin Charvát, primátor                              (doplnit osobu jednající za Investora) 
 
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 

Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

CK Pardubice, spolek,  
sídlo: Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice, 
IČO: 09287329,  
číslo bankovního účtu: 2001841273/2010, 
zastoupený: Josefem Říhou, předsedou spolku 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1850/2020  (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2021 ve výši 63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Pardubické kritérium“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 06.05.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 46875/2021, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 
účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 
trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 
vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 
účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 
identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 
 
3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  

 
4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 
prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 
3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 
c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 
nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 
na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Josef Říha 
   

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/    /2021 ze dne 24.06.2021. 
Mgr. Ondřej Menyhárt, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 
 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu Pardubické kritérium 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace (Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Dopravní značení 73 000,00 28 000,00 
zabezpečení tratě (ohrádky, plůtky, stupně vítězů, 
konstrukce start/cíl) 

22 000,00 10 000,00 

Pořadatelská služba (40 brigádníků, 5 koordinátorů, 2 
administrátoři) 

66 000,00 25 000,00 

      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 161 000,00 63 000,00 
  

 

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné 0,00 
Vstupné 0,00 
Příspěvky sponzorů 150 000,00 
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  63 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj 50 000,00 
                                                      - Národní sportovní agentura 0,00 
Vlastní zdroje  0,00 
Ostatní (rozepište):   
SMP   10 000,00 
      
Celkové příjmy z akce/projektu 273 000,00  

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč) 
 

Příjmy  273 000,00 
 

Výdaje 260 000,00 
 

Rozdíl 13 000,00 
 

 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 2 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 

Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Lezecký Tým, z.s.,  

sídlo: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice, 

IČO: 01284878,  

číslo bankovního účtu: 3237511339/0800, 

zastoupený: Janem Zozulákem, předsedou spolku 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 

a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2021 

schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1850/2020  (dále 

jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 

Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále 

jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 

(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 

seznámil. 

 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 

určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 

dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2021 ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na realizaci projektu 

„pořízení boulderingové stěny“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. 

čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 

kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené 

míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by 

v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku 

povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise 

/EU/č. 1407/2013). 

 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 

poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 

informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor 

malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze či změně 

právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce vystavuje 

případnému odejmutí předmětné podpory.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 25.05.2021 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 54822/2021, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 

v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) zajistit řádné provozování boulderingové stěny pořízené z této dotace a zajistit její využití pro 

sportovní činnost dětí a mládeže minimálně po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

f) nepřevést vlastnické právo k boulderingové stěně pořízené z této dotace na jinou osobu 

minimálně do doby uplynutí 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 



 

g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 

prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 

odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 

způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 

(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 

k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 

účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 

jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 

spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 

prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

k) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

l) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

m) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 

prezentovat statutární město Pardubice, 

n) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

o) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 

předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 
VII. Čerpání dotace 

 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 



 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 

 

3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.01.2022.  

 

4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 

5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 

použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 

stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 

stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  



 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 

na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 

řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 

za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž porušení 

poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, 

než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně 

závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. m) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 

jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 



 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, 

je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, 

e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále se smluvní 

strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy.  

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

……............................................................ ……............................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Jan Zozulák 

   
 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     /2021 ze dne 24.06.2021. 

Mgr. Ondřej Menyhárt, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu Pořízení boulderingové stěny 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Boulderingová stěna 437 200,00 200 000,00 
Molitany pro lezecké dopadiště 143 000,00 0,00 
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 580 200,00 200 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   

Vstupné   

Příspěvky sponzorů   

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  200 000,00 

Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   

                                                      - Národní sportovní agentura   

Vlastní zdroje  380 200,00 

Ostatní (rozepište):   

      

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 580 200,00 
 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  580 200,00  

Výdaje 580 200,00  

Rozdíl 0,00  
 



VYPOČTENÁ 
DOTACE                  

50 Kč/dítě/den 

1 9895957 HURÁ NA TÁBOR z.s. DT Balda 1 048 500 Kč 87 300 Kč pobytov! 17.7. - 31.7. Polička Ano 97 15 72 750 Kč 72 750 Kč

2 1504592 Letní dětsk! tábor Pardubice, z.s. LETNÍ DĚTSK" TÁBOR 2021 490 000 Kč 80 000 Kč pobytov! 23.7. - 5.8. Teplice nad Metují Ano 96 14 67 200 Kč 67 200 Kč

193 139 950 Kč

1) Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti s dětmi a mláde#í nebo jeho pořádání má minimálně 5 let tradici 

2) Tábora se zúčastní minimálně 20 dětí ve věku od 5 do 19 let bez ohledu na trvalé bydli$tě, z toho minimálně 10 dětí s trval!m bydli$těm v Pardubicích 

3) %adatel předlo#il rámcov! program tábora a dolo#í, #e se jedná o táborovou činnost 

1 722 400 Kč zůstatek

Celoroční činnost, jednorázové akce a spolková činnost dospěl!ch RmP 707 000 Kč 1 015 400 Kč

Letní táborová činnost - Dotace doporučené RmP ke schválení 787 850 Kč 227 550 Kč

Letní táborová činnost - Dotace doporučené ZmP ke schválení 139 950 Kč 87 600 Kč

60 500 Kč 27 100 Kč

Alokace na táborovou činnost (RmP + ZmP)          1 000 000 Kč

Čerpání Programu podpory volnočasov!ch  a vzdělávacích aktivit 2021

Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené ZmP ke schválení 

DOTACE Z PROGRAMU PODPORY VOLNOČASOV"CH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT - LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST 2021

POBYTOVÉ TÁBORY

Poř.č. IČ %adatel Název projektu 
Celkové 

náklady na 
tábor

Po#adovaná 
dotace

DDM Alfa a DDM Beta - Provozní příspěvky na letní tábory při Sportovním parku 
Pardubice 

Počet dnů

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

(v!počet nebo 
po#adovaná dotace)

počet dětí z 
Pardubic x počet 

dnů konání tábora 
x 50 Kč

Typ tábora Termín Místo

Splnění 
podmínek pro 

poskytnutí 
dotace

Počet dětí z 
Pardubic 

Počáteční stav k 1. 1. 2021

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACÍ NA POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021



Příloha usnesení - návrhy na vyřazení z evidence

Přiřazeno Název Původní KT Text úkolu Komentář Zodp. osoba Komentář KV
1 Pilná Vladimíra OMI Úkol na základě 

usnesení - 
Z/568/2019

2 31.5.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 8979-
12127/2018 nově vzniklého pozemku označeného 
jako p.p.č. 1295/10 o výměře 3 m2 v k. ú. Pardubice 
(vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1) v 
k.ú. Pardubice s Ivou Padevětovou, nar. 7. 6. 1971, 
trvale bytem Husova 696, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 5. 2020

1. 4. 2021 11:29 Pilná Vladimíra:
 Zrušeno usnesením č. Z/1967/2021.

Macela 
Miroslav

ok

2 Macela Miroslav OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1504/2020

12 30.9.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 1/100 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o 
celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví 
Ing Martina Kostky, nar. 20. 4. 1981, a Ing. Andrey 
Kostkové, nar. 22. 9. 1981, oba trvale bytem 
Plemenářský podnik 433, Nemošice, Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 30. 9. 2021

8. 4. 2021 6:38 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 1.3.2021 s právními 
účinky vkladu dne 1.3.2021. Úkol splněn.

Macela 
Miroslav

ok

3 Macela Miroslav OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1504/2020

17 30.9.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 1/20 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o 
celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice Pavla 
Poláka, nar. 5. 3. 1951, trvale bytem Plemenářský 
podnik 190, Nemošice, Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 30. 9. 2021

25. 3. 2021 5:46 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 15.2.2021 s právními 
účinky vkladu dne 15.2.2021. Úkol splněn.

Macela 
Miroslav

ok

4 Macela Miroslav OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1514/2020

2 30.9.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
směnnou smlouvu na směnu části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3657/10 o výměře cca 100 m2 
v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Martina Sakaly, nar. 14. 
11. 1968, trvale bytem Rychtářov 122, Vyškov, za část 
pozemku označeného jako p.p.č. 3657/7 o výměře cca 
100 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 30. 9. 2021

26. 3. 2021 8:53 Macela Miroslav:
 Směnná smlouva uzavřena dne 24.2.2021 s právními 
účinky vkladu dne 24.2.2021. Úkol splněn

Macela 
Miroslav

ok
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5 Pilná Vladimíra OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1522/2020

3 30.9.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 
218/5 o výměře 85 m2, p.p.č. 716/37 o výměře 285 
m2, p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o 
výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, p.p.č. 
728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených 
jako p.p.č. 693/36 o výměře cca 9.443 m2, p.p.č. 
728/16 o výměře cca 188 m2, p.p.č. 1212/11 o 
výměře cca 203 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví 
podílového fondu Conseq Transformovaný fond 
Conseq penzijní společnosti, a.s. s obhospodařováním 
majetku v podílovém fondu pro Conseq penzijní 
společnost, a.s., IČO: 279 16 430.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2021

1. 4. 2021 11:24 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 10.2.2021 s právními 
účinky vkladu ke dni 24.2.2021.

Macela 
Miroslav

ok

6 Macela Miroslav OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1706/2020

2 30.11.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
směnnou smlouvu na směnu pozemků označených 
jako p.p.č. 2515/25 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice za p.p.č. 
2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví Jana Jičínského, nar. 18. 8. 1975, trvale 
bytem třída Míru 64, Pardubice, Moniky Jičínské, nar. 
28. 10. 1974, trvale bytem Bayerova 7, Brno.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2021

25. 3. 2021 6:11 Macela Miroslav:
 Směnná smlouva uzavřena dne 15.2.2021 s právními 
účinky vkladu dne 17.2.2021. Úkol splněn.

Macela 
Miroslav

ok

7 Turek Jiří KT Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1869/2020

1 31.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá ve spolupráci s 
kontrolním výborem zapracovat ustanovení 
metodického materiálu vypracovaného Kontrolním 
výborem Zastupitelstva města Pardubic, který je 
přílohou tohoto usnesení, do stávajících předpisů 
města.
Z: M. Zitko, tajemník magistrátu
T: 31. 3. 2021

22. 3. 2021 8:07 Turek Jiří:
 Splněno - v rámci změny směrnice PRAVIDLA PRO 
PŘÍPRAVU ZPRÁV NA JEDNÁNÍ RADY A 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A PRO KOMENTÁŘE K 
PLNĚNÍ USNESENÍ - schváleno radou města usnesením 
R/5187/2021 ze dne 1.3.2021, projednáno se členy 
kontrolního výboru.

Zitko Michal ok

8 Rajtrová Helena OHA Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1773/2020

2 30.4.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Předložit 
upravenou dokumentaci XX. změny k vydání 
zastupitelstvu. 
T: 04.03.2021 
Z: Petr Kvaš, náměstek primátora

30. 4. 2021 7:53 Rajtrová Helena:
 Úkol byl splněn. XX. změny ÚPmP byly dne 29.4.2021 
vydány zastupitelstvem.

Kvaš Petr ok
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9 Turek Jiří KT Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1180/2020

1 30.4.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Žádá Radu města 
Pardubic, aby se zabývala možným zpřísněním obecně 
závazné vyhlášky o veřejném pořádku týkající se 
používání zábavní pyrotechniky.
T: 30.04.2020

15. 4. 2021 13:34 Turek Jiří:
 Úkol splněn, rada města projednala tuto záležitost a 
přijala usnesení č. R/5282/2021:
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
se stanoviskem „porady vedení“ ze dne 2.2.2021, 
které říká: „úprava vyhlášky k používání pyrotechniky 
na území města - návrh pana zastupitele Klimpla -> 
porada vedení tuto záležitost opakovaně projednala a 
považuje stávající opatření za dostatečná.“ Rada 
města nebude iniciovat kroky ke změně vyhlášky.

Turek Jiří ok

10 Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1891/2021

2 31.12.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít Dodatek 
č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb (Služba svícení) 
mezi Statutárním městem Pardubice, IČO 274046, a 
akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. 
Z: Ing. Martin Charvát
T: 31.1.2021

Bureš Pavel (03.02.2021 7:35):
 Dodatek podepsán a předán SmP

Charvát 
Martin

ok

11 Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1892/2021

2 31.1.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít Dodatek 
č. 5 ke Smlouvě o poskytování služby (Služby provozu 
světelně signalizačních zařízení) mezi Statutárním 
městem Pardubice, IČO: 274046, a akciovou 
společností Služby města Pardubic, IČO: 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Pardubice. 
Z: Ing.Martin Charvát
T: 31.1.2021

Bureš Pavel (03.02.2021 7:37):
 Dodatek podepsán a předán SmP

Charvát 
Martin

ok

12 Kopecký Ondřej OKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1939/2021

3 30.6.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- 
Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 
27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost 
mládežnických družstev" dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31.06.2021

24. 3. 2021 7:15 Kopecký Ondřej:
 Oprava: revokace usnesení byla schválena 11.03.2021, 
nikoliv 04.03.2021, jak je uvedeno v původním 
komentáři k plnění.
Kopecký Ondřej (24.03.2021 8:12):
 Neaktuální úkol, který nelze splnit, jelikož toto 
usnesení bylo revokováno usnesením č. Z/2037/2021 
ze dne 04.03.2021, kterým byla schválena nová výše 
dotace a s tím související nové znění smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 2.400.000 Kč.

Liedermanová 
Ivana

ok
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13 Kopecký Ondřej OKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1945/2021

3 30.6.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- 
Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové 
akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 
17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
na realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie 
Pardubického kraje" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31.06.2021

6. 4. 2021 10:40 Kopecký Ondřej:
      Smlouva o poskytnuY dotace byla 
16.03.2021 uzavřena a zveřejněna v registru smluv, je 
tedy účinná a dotace byla vyplacena.

Liedermanová 
Ivana

ok

14 Kopecký Ondřej OSKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1947/2021

3 30.6.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z Programu podpory sportu ve výši 120.000,- 
Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., 
IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu 
"Regionální olympiáda dětí a mládeže 2021" dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31.06.2021

6. 4. 2021 10:38 Kopecký Ondřej:
     Smlouva o poskytnuY dotace byla 
06.04.2021 uzavřena a zveřejněna v registru smluv, je 
tedy účinná a dotace byla vyplacena. 

Liedermanová 
Ivana

ok

15 Kopecký Ondřej OSKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1948/2021

3 30.6.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu města ve výši 17.100.000,- Kč 
subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., 
IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu 
"Podpora mládežnického hokeje v roce 2021" dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31.06.2021

6. 4. 2021 10:38 Kopecký Ondřej:
      Smlouva o poskytnuY dotace byla 
06.04.2021 uzavřena a zveřejněna v registru smluv, je 
tedy účinná a dotace byla vyplacena. 

Liedermanová 
Ivana

ok

16 Kopecký Ondřej OSKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1951/2021

3 30.6.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu města ve výši 3.300.000,- Kč se 
společností Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, 
sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, na realizaci projektu "Podpora dostihových 
sportů a udržení kvality dostihového závodiště v 
Pardubicích" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31.06.2021

20. 4. 2021 5:13 Kopecký Ondřej:
 Smlouva o poskytnuY dotace byla 
19.04.2021 uzavřena a zveřejněna v registru smluv, je 
tedy účinná a dotace byla vyplacena. 

Liedermanová 
Ivana

ok
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17 Kopecký Ondřej OSKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2037/2021

3 30.6.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z Programu podpory sportu ve výši 2.400.000,- 
Kč se společností Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 
27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, na realizaci projektu "Sportovní činnost 
mládežnických družstev" dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.06.2021

6. 4. 2021 10:39 Kopecký Ondřej:
      Smlouva o poskytnuY dotace byla 
01.04.2021 uzavřena a zveřejněna v registru smluv, je 
tedy účinná a dotace byla vyplacena.

Liedermanová 
Ivana

ok

18 Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1968/2021

2 25.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít dodatek 
č. 1 Kupní smlouvy na nemovité věci ze dne 21. 9. 
2018 uzavřené mezi městem Pardubice jako 
prodávajícím a společností LinkcIty Czech Republic 
a.s., IČ: 270 71 316, se sídlem Praha 9, Vysočany, Na 
Harfě 337/3, PSČ 190 00, dle bodu I. tohoto usnesení.
T: 15. 3. 2021
Z: Martin Charvát, primátor

24. 3. 2021 10:10 Šebestyánová Kamila:
 Dodatek č. 1 Kupní smlouvy na nemovité věci ze dne 
21. 9. 2018 uzavřené mezi městem Pardubice jako 
prodávajícím a společností LinkcIty Czech Republic 
a.s., IČ: 270 71 316, se sídlem Praha 9, Vysočany, Na 
Harfě 337/3, PSČ 190 00  byl uzavřen dne 22. 3. 2021, 
agendové č.: D/00907/18/1, evidenční č.: 
D1411/00250/21.

Čada Miroslav ok

19 Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2027/2021

1 19.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje uzavření 
Dohody o koordinovaném postupu mezi statutárním 
městem Pardubice a společností HokejPce 2020, s.r.o., 
IČ: 46509801“ a společností HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s., IČ: 60112476. Dohoda je přílohou 
tohoto usnesení. 
III. a) podepsat Dohodu o koordinovaném postupu, 
která je přílohou tohoto usnesení 
Z: Martin Charvát, primátor
T: do 19. 3. 2021

1. 4. 2021 12:18 Šebestyánová Kamila:
 Dohoda o koordinovaném postupu byla uzavřena dne 
19. 3. 2021, agendové číslo: D/00136/21, evidenční 
číslo: D1411/00253/21.

Čada Miroslav ok

20 Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2027/2021

2 20.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje uzavření 
Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál ve výši 6 
mil. Kč společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
III. b) podepsat Smlouvu o příplatku mimo základní 
kapitál, která je přílohou tohoto usnesení 
Z: Martin Charvát, primátor
T: do 20. 3. 2021

1. 4. 2021 12:21 Šebestyánová Kamila:
 Smlouva o příplatku mimo základní kapitál byla 
podepsána dne 19. 3. 2021, agendové číslo: 
D/00121/21, evidenční číslo: D1411/00248/21/.

Čada Miroslav ok
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21 Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2031/2021

2 15.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá zástupci 
statutárního města Pardubice hlasovat na valné 
hromadě společnosti FREE ZONE Pardubice a.s., IČ 
60112255, svolané na 15. 3. 2021 pro protinávrh 
uvedený v bodu I.
T: 15. 3. 2021
Z: Jan Mazuch

24. 3. 2021 9:10 Šebestyánová Kamila:
  Zástupce města hlasoval na valné hromadě 
společnosti FREE ZONE Pardubice a.s. dne 15. 3. 
2021 v soula du s usnesením ZmP č. Z/ 2031/2021 ze 
dne 11. 3. 2021,tj. pro protinávrh uvedený v bodu I. 
usnesení.

Mazuch Jan ok

22 Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2032/2021

3 31.3.2021 III. Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
Dohodu akcionářů o způsobu využití předkupního 
práva k akciím dle bodu I. tohoto usnesení.

1. 4. 2021 12:07 Šebestyánová Kamila:
 Dohoda akcionářů o způsobu využití předkupního 
práva k akciím byla uzavřena dne 29. 3. 2021, 
agendové číslo: D/00122/21, evidenční 
číslo: D1411/00249/21.

Čada Miroslav ok

23 Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2032/2021

4 31.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít Smlouvu 
o převodu akcií dle bodu II. tohoto usnesení.
T: 20. 3. 2021
Z: Martin Charvát

1. 4. 2021 12:06 Šebestyánová Kamila:
 Smlouva o převodu akcií byla uzavřena dne 29. 3. 
2021, agendové číslo: D/00138/21, evidenční číslo: 
D1411/00255/21.

Čada Miroslav ok

24 Víznerová 
Daniela

OSV Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2042/2021

3 31.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu města s žadatelem SKP-CENTRUM, 
o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 
Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních 
sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského 
azylového domu pro ženy a matky s dětmi čp. 809 v 
ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle 
přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 
Z: Bartošová Iva
T: 31.3.2021

24. 3. 2021 12:59 Víznerová Daniela:
  Veřejnoprávní smlluva byla s žadatelem SKP-
CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 
02 Pardubice, IČO 27534804 uzavřena 23.03.2021.

ok

25 Víznerová 
Daniela

OSV Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2043/2021

3 31.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu města s žadatelem SKP-CENTRUM, 
o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 
Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních 
sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového 
domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v 
Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto 
usnesení č. 2.
Z: Bartošová Iva
T: 31.3.2021

24. 3. 2021 12:59 Víznerová Daniela:
  Veřejnoprávní smlluva byla s žadatelem SKP-
CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 
02 Pardubice, IČO 27534804 uzavřena 23.03.2021.

ok

Stránka 6 z 8



Příloha usnesení - návrhy na vyřazení z evidence

26 Víznerová 
Daniela

OSV Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2044/2021

3 31.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem 
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, 
na úhradu nájemného nebytových prostor města v 
objektu Městského azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, 
ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3.
Z: Bartošová Iva
T: 31.3.2020

24. 3. 2021 12:58 Víznerová Daniela:
  Veřejnoprávní smlluva byla s žadatelem SKP-
CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 
02 Pardubice, IČO 27534804 uzavřena 23.03.2021.

ok

27 Víznerová 
Daniela

OSV Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2045/2021

3 31.3.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem 
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, 
na úhradu nájemného nebytových prostor města 
poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže 
čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle 
přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4.
Z: Bartošová Iva
T: 31.3.2021

24. 3. 2021 12:58 Víznerová Daniela:
 Veřejnoprávní smlluva byla s žadatelem SKP-
CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 
02 Pardubice, IČO 27534804 uzavřena 23.03.2021.

ok

28 Havlíková Olga OSKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2089/2021

3 16.4.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
ve výši 1.500.000 Kč z Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit s žadatelem 
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 
25916092, se sídlem Komenského 432, Pardubičky, 
530 03 Pardubice, ve znění přílohy č. 1 tohoto 
usnesení č. 2.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 16. 4. 2021

18. 4. 2021 22:33 Havlíková Olga:
 Úkol splněn. Smlouva byla podepsána.

Liedermanová 
Ivana

ok
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29 Mazuch Jan VIP Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1970/2021

2 29.4.2021 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá předložit na 
další jednání zastupitelstva města úpravu 
vyčleňovacích usnesení pro roky 2022 a 2023 tak, aby 
zohlednila nabídkovou cenu vybraného účastníka 
zadávacího řízení PORR, a.s. definovanou v odstavci I. 
tohoto usnesení. 
Z: Jan Mazuch
T: 29. 4. 2021

29. 4. 2021 6:55 Pětíková Jana:
 komentář nám. Mazucha:
Pro jednání ZmP, dne 29.4.2021, bod č. 11 - IV. změna 
rozpočtu na rok 2021 – rozpočtová opatření, 
předložena úprava vyčleňovacích usnesení: 
Návrh usnesení č. 66 má stav Doporučeno
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
Usnesení č. Z/1835/I/2020 ze dne 17.12.2020
ve znění: I. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 180
000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 na 
kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního
stadionu (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 147 900,0 
tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 na
kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního 
stadionu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
Usnesení č. Z/1835/II/2020 ze dne 17.12.2020
ve znění: II. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 167
700,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 na 
kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního

Mazuch Jan ok
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Cíl SPRM Pořadí Indikátor
Správce 
měřítka

Měrná 
jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

vize 1 Počet obyvatel ORS počet 89 467 87 616 87 725 87 522 87 482 87 096 86 981 87 085 86 660

vize 2 Celková spokojenost – index spokojenosti občanů

ORS % x x x TIMUR 89,90% x Probíhá šetření 89,80% x
vize 3 Míra nezaměstnanosti (rozdíl ČR mínus město Pardubice) ORS % 2,2 2,3 1,9 1,5 1,9 1,3 1 0,9 1,2
vize 4 Pořadí v indexu kriminality ORS pořadí 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
vize 5 Ekologická stopa OŽP Gha/osobu TIMUR zrušen zrušen zrušen

vize 6 Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (pm10, nox, sox)

OŽP počet

PM10 - 33                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 30                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 20                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 16  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 31  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 12  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 11  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 5  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

vize 7 Podíl cest, které cestující vykonali za použití pěší, veřejné a cyklistické dopravy OHA % 65% x x x x x 67% x x

vize 8 Počet návštěvníků největších sportovních a kulturních akcí pořádaných s přispěním města

OŠKS počet

VP: 25 000                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 946

VP:    29 000                        
ZP:      18 300                    
AP:     25 000               
GFS:  5 175

VP: 29.982                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 948

VP: 25000                                
ZP: 17 627                           
AP: 20 000                      
GFS: 5 217

VP: 23 000                                
ZP: 19 766                           
AP: 20 000                          
GFS: 4 874 

VP: 35 000                               
ZP: 23.309                           
AP: 25 000                          
GFS: 4 822 

VP: 39 000                               
ZP: 16 605                          
AP: 35 000                          
GFS: 5 284

VP: 0                             
ZP: 2 000                          
AP: 0                           
GFS: 4 892

vize 9 Ukazatel dluhové služby města EO % 2,43% 2,30% 1,97% 2,03% 13,91% 0,14% 0,27% 0,20%
1.1. 10 Podíl vytříděného komunálního odpadu OŽP % 16,60% 16,90% 17,60% 19,20% 19,24% 21,63% 34,66% 45,98% 44,87%

11 Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách (objekty ZŠ, MŠ a administrativní budovy)
ORS MWh/m2/rok 0,028 0,017 0,018

návrh na 
změnu 
výpočtu 

12 Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady)
ORS Mil. Kč/rok 85 23,9 25,9 25,5 23,8 32,8 39,4 50,8

návrh na 
změnu 
výpočtu 

1.3. 13 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství OHA Ha (kumul) 0 0 20,4 23,3 26,64 26,88 28,22 35,05
1.4. 14 Plocha revitalizovaných ploch podél vodních ploch OHA Ha (kumul) 0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 7,4 7,9
1.8. 15 Nárůst počtu bytů ve městě za kalendářní rok (v členění typově: rodinné domy, bytové domy) OHA počet RD: 59         BD: 113 RD: 50         BD: 118 RD: 82          BD:129 RD: 76      BD: 62 RD: 87     BD: 255 RD: 49   BD: 173 RD: 61    BD: 226

2.1. 16 Procento plnění plánu městské mobility v daném roce ORS % x x x x x x x x x
17 Podíl městské hromadné dopravy na osobní dopravě ve městě OD % 16% x x x x 22% x x
18 Objem prostředků na MHD z rozpočtu města EO tis. Kč 146 300 146000 150000 152 865 158 779,20 166 903,50 184 683,20 208 050,0
19 Podíl výkonů bezemisní MHD na dopravních výkonech MHD OD % 41 40 41 41 42 43 46 47
20 Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti OD km 11,827 12,352 13,29 13,91 26,575 37,68 38.78 39,84
21 Počet překonání bariér ve městě OD počet 0 2 4 7 15 10 2 2

2.5. 22 Délka evidovaných místních komunikací, cyklostezek a dalších opatření pro cyklisty

OD km

Cyklostezky : 66,5  
Cyklotrasy: 85,3  Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci: 8,7

Cyklostezky : 71.7  
Cyklotrasy: 91,4 Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci:9,2

Cyklostezky :78,2   
Cyklotrasy:92,2     
Klidové zóny:-                 
Opatření na komunikaci: 
9,2

Cyklostezky :78,5   
Cyklotrasy:92,6     Klidové 
zóny:-                 Opatření 
na komunikaci: 10,1

Cyklostezky :79,6   
Cyklotrasy:92,6     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 10,3

Cyklostezky :82.6   
Cyklotrasy:95,1     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 12,3

Cyklostezky :85.1   
Cyklotrasy:95,4     
Klidové zóny:- 0                
Opatření na 
komunikaci: 13,1

Cyklostezky :87,5   
Cyklotrasy:97,1     
Klidové zóny:- 0                
Opatření na 
komunikaci: 13,5

2.7. 23 Počet odbavených cestujících letiště Pardubice za kalendářní rok ORS počet 125 008 184 140 150 056 59 260 31 174 88 490 147 572 102 054 34 328
24 Počet hlavních zaměstnavatelů ve městě (nad 250 zaměstnanců) KP počet 28 31 32 32 34 35 34 36
25 Počet OSVČ v hlavní činnosti na 1000 obyvatel KP počet 181 179 180 180 184 183 183 187
26 Podíl ploch určených pro výrobu OHA % 30% 30% 30% 30% 30% 30%
27 Příliv investic do Pardubic KP Mil. Kč

PZI: 1 500,85                           
PTI: 332,521 PTI: 1474,91 PTI: 591,74 zrušen zrušen zrušen

28 Počet absolventů VŠ v technických oborech KP počet 938 879 947 875 813 714 694 611
29 Výměra revitalizovaných brownfieldů ORS Ha 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Procento plnění koncepce revitalizace brovnfieldů ORS % x x 0 0 0 0 0 0 0

3.3. 31 Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost EO tis. Kč 54 995,60 67 198,80 77 986,70 82189,1 90025,86 91 135,42 90 333,12 109 699,5
32 Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem OSV počet 43 42 149 112 10 11 návrh na zrušení

návrh na 
zrušení

33 Počet sociálních bytů

OSV počet 83 161 239 289 343 377 416 443

úprava a 
zpřesnění 
definice 
indikátoru )viz 
karta 
indikátoru

34 Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit EO tis. Kč 190 888,50 114561,1 108362,1 270461,4 306384,3 435 601,27 284 365,42 234 145,2
35 Procento plnění koncepce rozvoje kultury a umění města Pardubice OŠKS % x x x x x x 12% 27% 51%

404403,7 443 952,89 417 133,38 483 907,2
37 Procento plnění akčního plánu v daném roce ORS % x x x 74% 29% 39% 57% 41% 47%

38 Spokojenost občanů s fungováním magistrátu/MO

KT % x x x TIMUR

Dostupnost služeb: 7,9 
prostředí úřadu: 7,7 
technické vybavení úřadu: 
8,1 čekací doba 5,9 
rychlost obsluhy: 6,1 
doba vyřízení: 6,2 x Probíhá šetření

Dostupnost služeb: 7,3 
prostředí úřadu: 7,7 
technické vybavení 
úřadu: 7,4 čekací doba 
5,9 rychlost obsluhy: 6,0 
doba vyřízení: 6,0 X

39 Hodnota majetku města EO mil. Kč 14 644 15242 15652 15864 16215 16 745 17 389 18 316
40 Přebytek hospodaření běžného účtu EO tis. Kč 68 424 -8 553 34864 81942,8 29934,58 -192 472,65 -98 802,96 -240 204,3
41 Počet velkých akcí státu a kraje realizovaných na území města ORS počet 0 0 0 4 1 0 0 0
42 Objem prostředků státu a kraje investovaných do velkých akcí na území města za rok ORS tis. Kč 0 0 0 20 568 160 849 0 0 0
43 Počet nepřijatých dětí do MŠ OŠKS počet

MŠ: 395                                      
PZ: 0 MŠ:174,    PZ:0 MŠ:37         PZ:0 MŠ: 55   PZ:0 MŠ: 116  PZ: 0 MŠ: 127  PZ: 0 MŠ: 119 PZ: 0 MŠ: 164  PZ: 0

44 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ OŠKS počet žáků 23 23 23 24 25 25 25 25
45 Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání EO tis. Kč 122 859,40 138543,8 206257,6 165766,8 196824,7 377 927,15 149 244,83 460 057,1
46 Procento plnění Komunitního plánu sociálních služeb OSV % 70% 75% 80% 85% 85% 85% 86% 75%
47 Objem prostředků z rozpočtu na sociální oblast EO tis. Kč 41 924,30 86483,6 129104,1 129562,9 143386,3 187 462,19 72 352,86 208 635,6

48 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně

OŠKS počet

PH: 57 343  
PP: 131 630

PH:62 191      
PP:138227       

PH: není k dispozici      
PP:není k dispozici

PH: 65453     
PP:151672

PH: 73 772              
PP: 168 543  

PH: 73 876              
PP: 172 952

PH: 77 201              
PP: 175 147

PH: 43 511              
PP: 100 848

49 Návštěvnost referenčních míst cestovního ruchu

OŠKS počet

Zámek: 60 657                      
Zelená brána: 15 858 
Aquacentrum: 452 000  
Loď Arnošt: 8 227  
Závodiště:                              
ČEZ Aréna: 403 000

Zámek: 102 307                      
Zelená brána: 14571 (od 
4/2014 - rekonstrukce) 
Aquacentrum:   450 000                      
Loď Arnošt: 8 240  
Závodiště:   98 800                           
ČEZ Aréna: údaj není k 
dispozici

Zámek:     92 762              
Zelená brána: 16 545                  
Aquacentrum:  483497                         
Loď Arnošt: 8 730  
Závodiště: 152 000                           
ČEZ Aréna: 359 500

Zámek:     110 210          
Zelená brána: 15639                  
Aquacentrum:  460093                                   
Loď Arnošt: 8 990  
Závodiště: 170100                           
Tipsport Aréna: 374 531

Zámek:     136 153         
Zelená brána: cca 16 
000                  
Aquacentrum:      486 
242                                 
Loď Arnošt:  9 100  
Závodiště: 175 000                    
Tipsport Aréna: 306 
120

Zámek:     103 613          
Zelená brána: cca 12 
000                  
Aquacentrum:      439 
677                               
Loď Arnošt:  9 330  
Závodiště: 170 100                    
Tipsport Aréna: 386 
264.

Zámek:     44 753          
Zelená brána:             13 
051                  
Aquacentrum:         509 
948                                  
Loď Arnošt:   9 410  
Závodiště: 179 000                    
Tipsport Aréna:       301 
697 

Zámek: 20 914              
Zelená brána:     7551                           
Aquacentrum:         
310 508                                 
Loď Arnošt:   6 620  
Závodiště: 13 190                    
Tipsport Aréna:       18 
500 

50 Počet vydaných tiskových zpráv  KP počet 261 235 298 258 246 204 194 223
51 Počet realizovaných projektů města v rámci ITI ORS počet x x 0 0 0 0 13 5 5
52 Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI ORS mil. Kč x x 0 0 0 0 211 469 122 100 70 991
53 Počet realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS počet 0 18 4 4 8 17 3
54 Finanční objem realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS mil. Kč 0 208,54 205,68 183 341 8 959 253 627 88 696
55 Procento vzešlých ztrát z chybných procesů při realizaci a přípravě projektů ORS %

Projekty: 10                             
ZŘ: 0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0  ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0

Legenda: rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020
indikátor plněn 27 26 19 21 25 19
indikátor plněn částečně 12 7 15 16 17 9
indikátor monitorujeme 6 11 10 11 9 9  
indikátor s delší periodou vyhodnocování než 1 rok 7 3 5 3 2 4
změna metodiky výpočtu v průběhu několikaletého měření 2 7 2 2 0 3
indikátor zrušen 2 2 2 3
na hodnotu indikátoru měla podstatný vliv pandemie Covid - 19 8
správce měřítka červeně = přesun správce měřítka v rámci aktualizace SPRM

*tyto indikátory byly aktualizovány v rámci aktualizace SPRM, jejich nové znění schváleno v ZmP 01/2018

3.4.

1.2.

2.2.

3.1.

3.2.

2.4.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

311 093,30 293 644,80 302 309,40 400483,836 Objem prostředků z rozpočtu na fungování VS EO tis. Kč 369 602,50



2020 Celkový předpoklad DOTACE    
(předpoklad)

Plánované 
úvěrové 

financování
rozpočtově indikátor

ově
vlastní zdroje externí zdroje

1. 19 separovaný sběr 1.1./10 1.6. 17 300 17 300 vytříděné mn. v t. 2020 2020 OŽP OŽP plněno průběžně 17 307 12 467

2. 23 Sběr BRKO od občanů 1.1./10 1.6. 4 500 4 500 vytříděné mn. v t. 2020 2020 OŽP OŽP plněno průběžně 4 022 1 143

3.
98,99 stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD + realizace 1.1./10 1.6. 5 750 5 750

počet 
zrealizovaných 

stanovišť
2020 2020 OMI OŽP rozpracováno

551

4. 214-216 Revitalizace Matičního jezera - realizace 1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2 8 550 20 316 17 216 realizace projektu 2018 2020 OMI OHA splněno

1 763 6 604

5. 166 Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici - PD 1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2 500 500 projektová 

dokumentace 2020 2021 OMI OHA rozpracováno
570 0

6. 83 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků 2.4./20 2.1., 3.1. 550 550 projektová příprava 2020 2020 OMI OD nezahájeno
0 0

7.
68,69

CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + 
výkupy pozemků (1 240 + 13 000) 2.5./22

1.4., 2.4.
7 240 14 240 projektová 

dokumentace 2017 2020 OMI OD rozpracováno
2 583 0

8.
73 CS Koupaliště - Žlutý pes - realizace 2.5./22

1.4.,2.4.
3 700 5 700 realizace 2017 2020 OMI OD splněno

1 969 2 746

9. 76 CS Svítkov - PD 2.5./22
1.4.,2.4.

650 650 projektová 
dokumentace 2019 2020 OMI OD rozpracováno

0 0

10. 77 CS Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn 2.5./22 1.4.,2.4. 3 500 3 500 PD + realizace 2019 2020 OMI OD rozpracováno
450 0

11. 150-152 CS podél ul. Kunětická - propojení s navazujícími stezkami 2.5./22 1.4.,2.4. 4 100 5 200 1 100 PD + realizace 2018 2020 OMI OD splněno
3 092 0

12. 67 CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD 2.5./22 1.4.,2.4. 500 500 projektová 
dokumentace 2019 2020 OMI OD rozpracováno

0 0

13. 74 CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD 2.5./22 1.4.,2.4. 400 400 projektová 
dokumentace 2019 2021 OMI OD rozpracováno

259 0

14. 70 CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD 2.5./22 1.4.,2.4. 800 800 projektová 
dokumentace 2019 2020 OMI OD ZRUŠENO

226 0

15. 71 CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD 2.5./22 1.4.,2.4. 600 600 projektová 
dokumentace 2019 2020 OMI OD ZRUŠENO

0 0

16. 72 CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD 2.5./22 1.4.,2.4. 600 600 projektová 
dokumentace 2019 2020 OMI OD ZRUŠENO

325 0

17. 75 CS propojení mostů Kohnova a Červeňák s napojením na CS v 
ul. Kyjevská - PD 2.5./22 1.4.,2.4. 2 500 2 500 projektová 

dokumentace 2020 2020 OMI OD nezahájeno 
0 0

18. 91,187 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD 2.4./21
1.4., 1.5., 2.5.

8 670 8 670 realizace projektu 2019 2020 OMI OHA předáno investorství SŽ
0 0

19. 115 Centrální polytechnické dílny + Gampa 4.5./45
3.5.

40 000 214 143 138 000 40 000 realizace projektu 2020 2022 OMI OŠKS rozpracováno
0 0

20. 114 ZŠ Družstevní - rekonstrukce multifunkčního hřiště 4.5./45
3.5.

13 550 13 550 13 550 realizace projektu 2020 2020 OMI OŠKS splněno
8 773 0

21. 121-123 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 29 650 29 650 10 000 realzace projektu 2019 2020 OMI OŠKS splněno
17 822 10 588

22. 124-126
ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. 
etapa 4.5./45 3.5. 19 900 19 900 10 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OŠKS splněno

16 645 0

23. 127-129 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 24 550 24 550 10 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OŠKS splněno
10 658 10 399

24.
113 ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro 4.5./45

3.5.
30 000 30 000 30 000 realizace 2020 2020 OMI OŠKS splněno

24 009 0

25.
46 ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro 4.5./45

3.5.
27 000 27 000 realizace 2019 2020 OMI OŠKS splněno

26909 0

26.
111-112 ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori 4.5./45

3.5.
22 300 46 000 20 000 realizace 2020 2021 OMI OŠKS rozpracováno

1543 0

27.
105-106 ZŠ Svítkov - přístavba - realizace 4.5./45

3.5.
70 000 124 000 60 000 realizace projektu 2018 2020 OMI OŠKS splněno

8058 60 000

28.
107-110 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ 4.5./45

3.5.

59 000 72 100 35 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OŠKS splněno

2 015 51 107

29.
84,85 Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna 

(výkupy pozemků 120+ PD 220)
2.4./20

2.1.,3.1
340 340 projektová 

dokumentace 2020 2020 OMI OD nezahájeno 
207 0

30.
86,87

Dopravní opatření v ulici na Spravedlnosti, Pichlova a 
S.K.Neumannna - PD + výkupy pozemků (2 500 + 1 200) 2.4./20

2.1.,3.1
3 700 3 700 projektová 

dokumentace 2017 2020 OMI OD splněno

2 529 0

31.
94 Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží ČD do Polabin ul. 

Kpt. Bartoše
2.4./21 900 900 projektová 

dokumentace 2019 2020 OMI OD nezahájeno 
0 0

32. 90 Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a 
nemocnice - PD

2.4./21 4 000 4 000 projektová 
dokumentace 2019 2020 OMI OD rozpracováno

1 200 0

33. 93 Annenský podjezd - dopravní řešení - PD 2.4./21
2.1.,3.1

2 000 2 000 projektová 
dokumentace 2020 2020 OMI OD nezahájeno 

0 0

34.
132-135 Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) 2.4./20 38 500 38 500 27 960 realizace projektu 2019 2020 OMI OD splněno

8 291 21 888

OMI: podána žádost o ÚR, řeší se výkupy pozemků

OMI: zrušeno vlivem nárůstu investičních nákladů na stavbu

OMI: zrušeno vlivem nerealizování lavky Poseidon

1 143 příjem od zapojených občanů města

III. etapa  dokončeno 7 PD, 2 PD budou dokončeny 06/2021 a Stavebně 
realizované akce v r.2020 nebyly. Realizace 1 PD byla zrušena.

OMI: realizace 2018-2020 dokončena, celkové realizační náklady 20.567 
tis., z toho dotace 17.215 proplacená v r. 2019 a 2020

OMI: IČ před dokončením, čeká se na vyjádření Státní plavební správy a 
Pla

Vzhledem k nepřidělení finančních prostředků nebyla akce zahájena.

OMI: PD ve stupni DUR a DSP, probíhá majetkoprávní činnost, podáno 
odvolání k vydaným rozhodnutím (prodloužení ÚR a vydané SP)

OMI: realizace 2020 dokončena, celkové realizační náklady 4.715 tis., z 
toho dotace 2.746 tis.

OMI: PD ve stupni DUR, probíhá majetkoprávní činnost

zpracovány podklady pro VŘ

OMI: realizace 2020 dokončena, celkové realizační náklady 3.092 tis., z 
toho dotace k proplacení v r. 2021 ve výši 2.415 tis.

OMI: nahrazeno "CS Dražkovice - Mikulovice", zpracovává se DÚR+DSP, 
smluvní cena celé PD 482.790,- vč. DPH 

OMI: realizace 2019-2020 dokončena, celkové realizační náklady 38.500 
tis., z toho dotace 10.588 tis.

OMI: realizace 2019-2020 dokončena, celkové realizační náklady 18.215 
tis., z toho dotace 15.954 tis. k proplacení v r. 2021

OMI: realizace 2019-2020 dokončena, celkové realizační náklady 23.519 
tis., z toho dotace 10.399 tis.

Akce byla dokončena v r. 2020, celkové realizační náklady 24.009 tis. 
Kč.

Akce byla dokončena v r. 2020, celkové realizační náklady 26.909 tis. 
Kč.

OMI: další práce budou zastaveny, SOD bude ukončena, kolize se 
záměrem EBA

OMI: nepřiděleny finance

OMI: podléhá realizaci SŽ_ Modernizace železničního uzlu

OMI: zahájení realizace v r. 2020 vč. čerpání úvěru a dotačních 
prostředků

Akce byla dokončena v r. 2020, celkové realizační náklady 8.773 tis. Kč.

Odpovědnost

Akční plán pro Pardubice pro rok 2020
Po

řa
dí Položka v 

rozpočtu Název opatření/projektu Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)
Výstup          

(r. 2020)
Termín 

zahájení
Termín 

ukončení

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2020

Stav dle komentáře 
odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***

12 467 příjem od EKO-KOM

OMI nemá podklady k řešení

OMI: probíhá úprava PD vlivem kolizí v IČ

OMI: neobdrženo zadání

OMI: realizace 2020 dokončena, celkové realizační náklady 30.179 tis., z 
toho dotace 21.888 tis.

OMI: plánovaný termín dokončení 25.6.2021

Akce byla dokončena v r. 2020, celkové realizační náklady 68.058 tis. 
Kč.

OMI: realizace 2019-2020 dokončena, celkové realizační náklady 63.291 
tis., z toho dotace proplacená 16.107 tis. a dotace k proplacení v r. 
2021 34.721 tis., zároveň čerpán úvěr ve výši 35.000 tis.

neúspěšná výzva k převedení investorství z města na společnost 
Synthesia a.s.

PD dokončena. Probíhá realizace díla, dokončení 11/2021



2020 Celkový předpoklad DOTACE    
(předpoklad)

Plánované 
úvěrové 

financování
rozpočtově indikátor

ově
vlastní zdroje externí zdroje

Odpovědnost
Po

řa
dí Položka v 

rozpočtu Název opatření/projektu Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)
Výstup          

(r. 2020)
Termín 

zahájení
Termín 

ukončení
Stav dle komentáře 

odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***

35.
100 Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti včetně kanalizace 2.4./20

2.1.,3.1
10 000 55 000 realizace 2020 2021 OMI OD rozpracováno

3 258 0

36.
92 Parkovací dům u Multifunkční arény - PD 2.6./6,7

1.4., 2.1, 3.1.
4 200 4 200 projektová 

dokumentace 2018 2020 OMI OD nezahájeno 
0 0

37.
116-120 Terminál B - realizace 2.2./17 5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 

3.1. 137 921 137 921 100 000 20 000 realizace projektu 2018 2021 OMI OD rozpracováno
0 0

38. 82 Terminál JIH - PD 2.2./17 5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1. 4 860 4 860 projektová 

dokumentace 2019 2021 OMI OD rozpracováno
1 646 0

39. 130-131 Terminál Univerzita 2.2./17 5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1. 24 000 24 000 19 000 realizace projektu 2019 2021 OMI OD rozpracováno

0 0

40.
102-104 Revitalizace letního stadionu vč. okolí - realizace 3.6./34

1.4., 4.2., 4.3., 5.2.
110 047 430 000 430 000 realizace projektu 2019 2023 OMI EO rozpracováno

41.
146-149 Regenerace panelových sídlišť - MO I - nábřeží Závodu Míru - III. Etapa1.4./13 9 299 9 299 3 916 realizace projektu 2019 2020 OMI OHA splněno

4 976 3 737

42.
143-145 Regenerace panelových sídlišť - MO II - Lidická, Ležáků, Partyzánů 1.4./13 7 300 7 300 6 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OHA splněno

8 370 0

43.
140-142 Regenerace panelových sídlišť - MO II - Pravý břeh Labe - 

Gagarinova - XV. Etapa 1.4./13 8 200 8 200 3 700 realizace projektu 2019 2020 OMI OHA splněno
6 757 0

44. 78 Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku - PD 1.4./13 2 900 2 900 projektová 
dokumentace 2019 2020 OMI OHA pozastaveno

0 0

45. 79 Revitalizace veřejného prostranství ul. Kunětická - PD 1.4./13 1 300 1 300 projektová 
dokumentace 2020 2020 OMI OHA nezahájeno 

0 0

46. 20 Areál Dostihového závodiště - kolbiště - PD 3.5./34 500 500 projektová 
dokumentová 2019 2020 OMI EO splněno

47.
136-138 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 3.5./34

1.4., 4.7.

35 434 35 434 21 358 realizace projektu 2019 2020 OMI EO rozpracováno

6 446 5 402

48. 97 Mokrý poldr na Spojilském odpadu - PD 1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2 300 300 projektová 

dokumentace 2020 2020 OMI OHA rozpracováno
0 0

49. 190 Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky 2.4./21 5 500 5 500 zprovoznění mostu 2020 2020 OD OD nezahájeno 

50. 188 Oprava mostu M803 Kohnův most (Zeleňák) 2.4./21 5 100 5 100 zprovoznění mostu 2020 2020 OD OD nezahájeno 

51.
27-28 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 4.5./45

5.2.
1 076 15 072 14 318 realizace projektu 2018 2022 ORS+KT EO, OŠKS rozpracováno

47,2

52.
36 Plán udržitelnosti městské mobility 2.1./16

5.2.
4 000 4 000 strategický 

dokument 2019 2021 ORS EO rozpracováno

53.
203 Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města, 

regulace technických zařízení MŠ a ZŠ 1.2./11,12

1.6., 4.5.

2 000 6000
realizace 

jednotlivých 
projektů

2019 2021 ORS OŽP plněno průběžně

54.
196-197 Smart city - Inteligentní dopravní systém - křižovatky 2.3./16

1.3.,2.1., 2.2.
36 300 36 300 25 713 realizace projektu 2019 2020 ORS ORS rozpracováno

55.
198-200 Smart city - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém + 

parkovací  automaty 2.3./16
1.3.,2.1., 2.2.

64 000 64 000 34 000 realizace projektu 2019 2020 ORS ORS rozpracováno

56.
201 Smart city - Inteligentní dopravní systém -                   radiová 

síť 2.3./16
1.3.,2.1., 2.2.

8 200 8 200 realizace projektu 2019 2020 ORS ORS rozpracováno

57.
204 Terminál Uni - PD 2.2./17 5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 

3.1. 1 500 1 500 projektová 
dokumentace 2020 2020 ORS OD rozpracováno

58.
202 MAS - Dukla sportovní I. etapa - PD 3.6./34

1.4., 4.2., 4.3., 5.2.
7 212 423 500 projektová 

dokumentace 2018 2022 ORS EO rozpracováno

59.
10,11 Zimní ledový park - mobilní kluziště 3.5./34

1.4., 4.7.
2 700 2 700 realizace projektu 2020 2020 ORS OŠKS plněno průběžně

60.
29-31 Projekt Urbact III - Tech Revolution 3.1./1,2,3

4.7.
800 1 534 340 realizace projektu 2018 2020 KT + ORS ORS plněno průběžně

61.
35 Strategie bydlení pro město Pardubice 3.4./2,3,4

3.1.,3.2.,3.3.
533 666 strategický 

dokument 2019 2020 ORS
ORS

splněno

62.
19 Strategie ITI - Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ 5.1.,5.2.,5.3./

51,52,53 795 1 200 strategický 
dokument 2020 2021 ORS ORS rozpracováno

63.
8,9 P-PINK - Pardubický podnikatelský inkubátor 3.1./26 11 500 30 000 15 000

dotace na provoz, 
rekonstrukce 

objektu
2019 2021 ORS ORS rozpracováno

64.
51 Cyklostojany - centrální část města 2.5./6,7

1.3.,2.1., 2.2.
300 1 800 projektová 

dokumentace 2019 2021 ORS ORS rozpracováno

65.
Pítka na veřejných prostranstvích - 9 ks - PD 1.4./2,7 0 0 projektová 

dokumentace 2020 2020 ORS ORS rozpracováno

Tvorba projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti. 
Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.

Proběhl 3. ročník projektu ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK (z důvodu 
pandemie COVID 19 využití dominantně pro oddíly HC a KRASO - jediné 
otevřené sportoviště s ledovou plochou. 

Byla vypracován strategický dokument pro město Pardubice včetně 
Akčního a implementačního plánu.

Proběhla revize analytické části Strategie ITI pro příští programové 
období.

Dotace na provoz poskytnuta. Dotace na investici poskytnuta v roce 
2020 s doplatkem v 03/2021. Revitalizace objektu ul. J. Palacha pro P-
PINK v 06/2021 stále před finálním Rozhodnutím o datační podpoře ze 
strany MPO ČR. 

Vyhotovena projektová dokumentace, v roce 2020 nebylo realizováno.

V roce 2020 nebylo realizováno. V 06/2021 probíhá získání povolení s 
umístěním pítek (dokončena technická zprává, čekáme na stanoviska 
DOS). 

Probíhají mezinárodní pracovní setkávání a je využíváno příkladů dobré 
praxe z jednotlivých partnerských měst.

OMI neobdrželo zadání k zahájení prací

Zprovoznění mostu pro provoz IZS zajistil OD

ORS - probíhá v souladu s plánem projektu, jsou organizovány 
vzdělávací akce pro ORP Pardubice.

ORS - jednotlivé akce probíhají dle uzavřené SoD. Byly realizovány 
projekty v ZŠ Waldfordská a objekt Brožíkova 427 -429 - pasport otopné 
soustavy s hydraulickým přepočtem a nastavením termostatických 
ventilů. Dále projekty: v ZŠ Ohrazenice - realizace regulace předávací 
stanice tepla s možností omezení příkonu a hlídání maximálního 

Na základě Smlouvy o vybudování inteligentního řízení dopravy v 
Pardubicích proběhlo dílčí plnění - dodávka systému řízení světelné 
signalizace. 

Dodán jednotný systém řízení parkování a efektivního využití volných 
parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice "část B". 
Bylo dodáno 85 ks parkovacích automatů.

Proběhlo VŘ na zhotovitele, předpoklad uzavření SoD 03/2021 realizace 
do 09/2021.

Vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a stavební povolení, včetně inženýrské činnosti.

ORS - probíhá dle uzavřené SoD se zpracovatelem ve vazbě na SoD s 
manažerem SUMP.

probíhá projekční činnost, příprava podkladů k VŘ, předpoklad 
dokončení 01/2023

OMI: realizace 2020 dokončena, celkové realizační náklady 8.712 tis., z 
toho dotace 3.737 tis.

OMI: realizace 06/2020 dokončena, celkové realizační náklady 8.370 
tis., dotace neschválena

OMI: realizace 2020 dokončena, celkové realizační náklady 6.757 tis., z 
toho dotace 3.105 tis. k proplacení v r. 2021

OMI: přerušeno ve VŘ

OMI: neobdrženo zadání

PD dokončena, předána 03/2017

OMI: zahájení realizace v r. 2020 s termínem dokončení 07/2021, 
celkové realizační náklady 41.214 tis., z toho dotace proplacená 5.402 
tis. a dotace k proplacení 15.838 tis. do výše rozhodnutí, smluvní 
termín dokončení vlastní stavby 07/2021 

OMI: spadá pod OŽP, příprava pro předání investorství

OMI: kanalizace dokončena, komunikace probíhá

OMI: neobdrženo zadání

OMI: vydána potřebná SP, probíhá DPS, předpoklad VŘ na zhotovitele 
IV/2021

OMI: dokončena DÚR, probíhá územní řízení

ORS: probíhá projekční činnost, projekt má vydané pravomocné SP
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66.
Revitalizace stezky Viléma z Pernštejna 4.6.

3.3., 3. 6., 4. 5.
100 100 Funkční informační 

tabule stezky 2020 2020 KP KP,OŠKS splněno
46

67.
Marketingová a komunikační strategie 4. 1., 4. 2., 4.  

3., 4. 4. 4. 1., 4. 2., 4.  3., 4. 4. 
200 200 analytická část 2020 2020 KP KP, OŠKS rozpracováno

250

68.
23 Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče 4.5./45 499 499 realizace OSV OŠKS plněno průběžně

393.929

69.
25 Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro 

předškolní děti 4.5./45 100 100 realizace OSV OŠKS plněno průběžně
0

70. Integrace dětí a žáků cizinců 4.5./44,45 realizace 2020 2020 OŠKS OŠKS plněno průběžně

71.
17,18 Integrace cizinců,  Koordinátor pro cizince 4.5./44.45 1 000 1 000 900 realizace 2020 2020 MP/OSV MP/OSV plněno průběžně

72.
Domov pro seniory 4.6./47 50 000 50 000 OHA EO rozpracováno

73.
22 Ordinace pro osoby sociálně vyloučené 4.6./47 200 200 realizace OSV OSV plněno průběžně

116.666

74.
9 Komunitní plánování v Pardubicích 4.6./46,47

3.3,3.4.,4.1.,4.2.
100 100 Komunitní plán OSV OSV plněno průběžně

119.968

75.
8 Komunitní klub Češkova 3.3./31

4.6..
1 050 1 050 realizace KT,OSV OSV,EO plněno průběžně

78.937

76.
26 Projekt - Senior Taxi 4.6./47 1 000 1 000 realizace OSV OSV plněno průběžně

685.317

77.
119 Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ 

Ohrazenice - 7. -9. ročník) 3.5./34 1 400 1 400 realizace průběžně průběžně OŠKS OŠKS plněno průběžně

1400 0

78. Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace 3.5./34 50 50 doplnění dlaždic průběžně průběžně OŠKS OŠKS plněno průběžně
52 0

79. Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol 3.5./34 1 700 1 700 poskytnutí 
dotací/příspěvků průběžně průběžně OŠKS OŠKS plněno průběžně

1 704

80.
13 Program podpory Pardubičtí tahouni 3.5./34 4.2, 4.3, 4.7 7 680 23 040

poskytnutí dotací, 
marketingová 

kampaň
2016 průběžně OŠKS OŠKS, EO plněno průběžně

5 334

81.

11,12

Pořádání sportovních, sportovně společenských, kulturních a 
kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, 
Dny evropského dědictví, přehlídka umění ve veřejném 
prostoru, oceňování nejlepších sportovců města, 
Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton 
atd.)

3.5./34, 48

4.7, 1.4.

2 179 2 179 realizace akcí 2016 průběžně OŠKS EO, OŠKS plněno částečně

752 sponzoři

82.
20 ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila 3.5./34 5 000 15 000 5 000 realizace projektu 2019 2021 OŠKS OŠKS rozpracováno

5000 MKČR, Pk, 

83.
15 Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace 

opatření Pasportizace prostor pro kulturu
3.5., 4.7./34, 

35 1.4. 150 150

zmapování prostor 
pro kulturu, 

vytvoření 
informační 

2018 průběžně OŠKS OŠKS, EO plněno průběžně

61 0

84.
28

Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - realizace dílčích 
opatření prostřednictvím zapsaného spolku Pardubicko -
perníkové srdce Čech

4.7./48,49,50 3.1., 3.5. 1 240 implementace 
dokumentu 2016 průběžně OŠKS OŠKS plněno průběžně

85.

Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic (1.2.5; 
1.6.1; 1.6.2; 3.3.4)  -  Semináře za účelem  zvyšování 
dovedností zřizovaných i nezřizovaných organizací v 
oblasti kultury 

3.5./35 3.1., 4.7. 60 60 Zvýšení kompetencí 2020 2020 OŠKS OŠKS nezahájeno 

86.
Přístavba ZŠ Pardubice-Svítkov - mobiliář 4.5./45 6 000 6 000 Zvýšení kapacity ZŠ - 

nové prostory 2018 2020 OMI + OŠKS OŠKS splněno
11591 0

87. Výstavba nové MŠ ve Svítkově - hračky, herní prvky 4.5./45 1 000 1 000 Zvýšení kapacity MŠ 
- nové prostory 2019 2020 OMI + OŠKS OŠKS splněno

0 0

88.
Oceňování nejlepších studentů a žáků 4.5./45 100 200 realizace akce OŠKS OŠKS plněno průběžně

211 0

89. Oceňování pedagogů 4.5./45 100 200 realizace akce OŠKS OŠKS plněno průběžně
50 0

90.
Logopedický screening a podpora logopedické péče 4.5./45 0 0 0 realizace OŠKS OŠKS plněno průběžně

0

91.
Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský 
parlament - poradní orgán RmP 4.2., 4.5./45 35 35 0 schůzky zástupců ZŠ 

a SŠ ve městě OŠKS OŠKS splněno částečně
0

92.

Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou 
komunikace, sociální interakce a poruchami autistického 
spektra

4.5./45 0 0 metodické centrum OŠKS OŠKS plněno průběžně

93.
Optimalizace kapacit MŠ a ZŠ - hledání prostor 4.5./45 500 500 přehled možných 

prostor pro MŠ a ZŠ 2019 2020 OŠKS, OMI OŠKS plněno průběžně

realizace opatření neproběhla z důvodu dopadů pandemie Covid-19

ukončena realizace

ukončena realizace

Ocenění žáků a studentů proběhlo z epidemických důvodů 
prostřednictvím ředitelů jednotlivých škol

Průběžně plněno ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou  Pardubice

Realizováno průběžně, schůzky v roce 2020 z epidemických důvodů 
omezeny.

Realizuje se průběžně.

Realizuje se průběžně dle stavu k 30. 9. a aktuální predikce potřebnosti 
volných míst. Dlouhodobé záměry jsou zpracovány ve Strategii školství 
Pardubic 2030.

Projekt realizován od roku 2018, náklady na provoz služby hrazeny dle 
fakturace uskutečněných jízd.

V praxi úspěšně realizováno

Uvedení osobností sportu do síně slávy - chodník slávy doplněn o 
dlaždice s jejich jmény.

Pokračování, úspěšná realizace.

dotační program i marketingová podpora realizována dle 
naplánovaných aktivit

Realizace plánovaných akcí byla v roce 2020 zásadně ovlivněna 
pandemií onemocnění COVID 19, proběhly pouze akce Pardubice na 
bruslích - 2x, oceňování nejlepších sportovců a Dny evrospkého 
dědictví. Ostatní akce byly z epidemiologických důvodů zrušeny.

Průběžně plněno dle projektové dokumentace a stanoveného časového 
harmonogramu příjemce dotace 

probíhá průběžné plnění opatření

jednotlivá opatření Koncepce byla průběžně plněna (marketing, 
síťování parnerů, tvorba produktu Pardubice - hlavní město koní atd.)

projekt plánujeme rozložit do 2 let přičemž v roce 2021 bude 
zpracována část analytická 

Vzhledem ke covidové situaci v roce 2020 byl projekt realizován v 
menším rozsahu, subjekt vrátil část nevyčerpané dotace.

V roce 2020 tento projekt kvůli covidové situaci realizován  nebyl, 
subjekt vrátil celou výši vyplacené dotace

od roku 2020 opatření  pouze na OŠKS

Rozpočtově jsou náklady Koordinátora pro cizince vedeny na kapitole 
Městské policie

Byla vytipována vhodná lokalita, zpracovává se projektová 
dokumentace-zpřesňují se náklady na realizaci stavby a kapacita služby.

od 8/2020 do 1/2022 je projekt financován z dotace MZČR  (žadatelem 
o dotaci je realizátor projektu)

Realizace projektu v rámci komunitního plánu (Na počátku záleží), 
navýšená částka pokryta z finančního daru sponzora

Klub je využíván nezl. dětmi ubytovaných na městské ubytovně a dětmi 
ze sociálně slabých rodin z dané lokality. Čerpaná částka je pouze na 
provozní náklady, personální náklady jsou vedeny na KT.

Panely byly přetřeny, nově zakotveny a opatřeny novým polepem.

průběžně

průběžně

opakuje se každý rok

opakuje se každý rok

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně
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94.
104,105 Integrace dětí a žáků cizinců - projekt 4.5./44 1 500 1 500

podpora adaptace 
dětí cizinců  v ZŠ a 

MŠ
2019 2020 OSV, OŠKS OSV, OŠKS plněno průběžně

175 1579 - MVČR

95. Centralizovaný zápis do MŠ + ZŠ 4.5./44 150 1 500 aplikace pro zápisy 2019 2020 OŠKS, OIT OŠKS splněno
208 0

96.
Katalog zájmových aktivit - volného času dětí a mládeže - 
aktualizace online katalogu na webu města 3.5. katalog 2020 2020 OŠKS OŠKS plněno průběžně

97.

92 Podpora klimatu ve školách - školní psychologové 4.5./44 3 150 3 700 550

odborná 
pychologická 

podpora žákům, 
zamětnancům i 

rodičům.

OŠKS OŠKS plněno průběžně

3453 0

98.
103 Koncepce školství 3.5./34 250 250 koncepce 2019 2020 OŠKS OŠKS splněno

507 0

99. Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť 4.1./36 12 000 realizace projektu 2018 2023 OIT EO rozpracováno
431,68 0

100. Portál občana 4.1./36 4.2 1 000 3 000 realizace dotačního 
portálu 2019 2021 OIT+ORS EO rozpracováno

308,248 0

101. Studie proveditelnosti  na Pardubický informační systém-ParIS 4.1./36 2000 2000 realizace studie 2020 2021 OIT + ORS EO nezahájeno
0 0

102.
Studie proveditelnosti  na chytrý web města 4.1./36 1000 1000 realizace studie 2020 2021 OIT + ORS EO nezahájeno

0 0

103.
156 Studie Červeňák 1.4./13 500 studie 2020 2021 OHA OHA rozpracováno

479,16

104.
1 Koncepce veřejného prostoru levého břehu Labe 

návaznost na LS 1.4./13 100 koncepce 2020 2020 OHA OHA nezahájeno

105.
169 Palackého třída - návrh stavby 1.4./13 1 500 návrh stavby 2019 2020 OHA OHA splněno

1324,95

106.
168 Studie veřejných prostranství městské památkové 

rezervace 1.4./13 500 koncepční studie 2019 2020 OHA OHA splněno
349

107.
163 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 2.4./21 1.4., 1.5., 2.5. 560 projektová 

dokumentace 2017 2020 OHA OD rozpracováno

108.
172 Domov pro seniory 4.6./47 500 návrh stavby 2019 2020 OHA OSV splněno

297

109.
9 Studie/návrh stavby ZUŠ Polabiny 4.5./45

3.5.
600 studie 2020 2021 OHA OŠKS nezahájeno

110.
19-20 Mlýnský ostrov - regulační plán 1.4./13

1.5.
80 70 regulační plán 2019 2020 OHA OHA splněno

111.
164 ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice 1.4./13

5.2.
163 územní studie 2017 2020 OHA OHA splněno

1968,94 1715,67

112.
1 Revitalizace Nemošického lesa 1.4./13 100 studie 2018 2020 OHA OHA splněno

100

113.
1 Revitalizace Doubravického lesa 1.4./13 150 studie 2020 2020 OHA OHA nezahájeno

114.
1 Revitalizace Staročernského lesa 1.4./13 200 studie 2020 2021 OHA OHA nezahájeno

115.
1

Program výsadby stromořadí - metodika umísťování 
zeleně 1.4./13 150 metodika pro 

projektanty 2020 2021 OHA OHA rozpracováno

116.
1 Koncepční úpravy veřejných prostranství 1.4./13 700 koncepce 2020 2020 OHA OŠKS nezahájeno

117.

1 Dopravní studie 2.1. 600 studie 2020 2020 OHA OD splněno

57,35

118.
1 Motorová a nemotorová doprava - aktualizace 2.1. 150 studie 2020 2020 OHA OD nezahájeno

119.
1 Vyhledávací studie pro nájemní bydlení 3.4. 400 studie 2020 2020 OHA ORS nezahájeno

120.
157 ÚS S.K. Neumanna - revize 1.4./13 300 studie 2020 2020 OHA OHA splněno náklady hradil 

sukromý investor

121.
158 ÚS Cihlena obytná - revize 3.4. 600 studie 2020 2020 OHA ORS rozpracováno

122.
159 ÚS Černá za Bory 1.4./13 200 studie 2020 2020 OHA OHA nezahájeno

123.
160 ÚS Hůrka - aktualizace současného zájmu 3.4. 600 studie 2020 2020 OHA OHA nezahájeno

Projekční práce probíhají, zapracovány připomínky z projednání. 

čeká se na rozhodnutí k jaké funkci dále území připravit

Pořízeno v 11/2019

V rámci covid opatření k rozpočtu města byly tyto prostředky OHA 
odebrány, příprava zastavena

V rámci covid opatření k rozpočtu města byly tyto prostředky OHA 
odebrány, příprava zastavena

Metodický dokument bude volně dostupný.

Z řádku v roce 2020 zaplaceno 57 354,- Valbeku v rámci akce 
dkumetace pro ovou lávku v Parku na Špici - konkrétně ve vazbě na 
aktualizaci připojení VO. Zbytek finančních zdrojů navýšen na částku 
900 tis a pojmenován Lokalita S.K.Neumanna vč. souvis. komunikací

ÚS byla pořízena, projednána a zaevidována jako podklad pro 
rozhodování v území

Odevzdány analýzy a biologické posouzení, probíhají projekční práce 
nanávrhu ÚS. Předpokládané odevzdání 07/2021.

Pořízen návrh stavby

Pořízena koncepční studie

Územní rozhodnutí, podány námitky, byly přiděleny prostředky na 
zpracování další fáze - dokumentace pro stavební povolení.

Pořízen návrh stavby

V rámci covid opatření k rozpočtu města byly tyto prostředky OHA 
odebrány, příprava zastavena

Pořízen regulační plán

Studie odevzdána (5/2019). Registrována jako ÚS krajiny SO ORP 
Pardubice (10.9.2019).

Projekt Podpora integrace cizinců - Pardubice 2020 byl realizován i za 
podmínek epidemických omezení. 

Aplikace zavedena i pro zápis do ZŠ.

Katalog volnočasových aktivit byl aktualizován na rok 2020

průběžně plněno

Schválena Strategie školství Pardubic 2030. 

Realizace přípoloží HDP chrániček lokality Třída míru a Smetanovo 
náměstí.

Realizována část sběru žádostí o dotace.

Zrušeno, nerealizováno

Zrušeno, nerealizováno

průběžně
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124.
166 Parkovací dům u multifunkční arény 2.6./6,7

1.4., 2.1, 3.1.
700 návrh stavby 2020 2020 OHA OD splněno

402,93

125.

167 Koncepce zeleně - sídelní zeleň 1.4./13 2 300 koncepce 2020 2020 OHA OHA rozpracováno

1548,8

Legenda k Akčnímu plánu: K doplnění:

Pořadí: Pořadové číslo akce  dle akčního plánu na r. 2020 **   Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)

Položka v rozpočtu:  Číslo řádku v položkovém rozpočtu města *** Komentář odborů = krátký popis aktuálního stavu k 31. 12. 2020

Název projektu/opatření: název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu
Kód cílů: Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).
Orientační náklady projektu (v tis. Kč.): expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci opatření dle jednotlivých let.
Předpokládané dotace  (v tis. Kč): expertní odhad výše dotačních zdrojů.
Výstup: Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)
Termín zahájení: termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.
Termín ukončení: orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.
Odpovědnost: garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města) 

Pořízen návrh stavby

Probíhá proces pořízení, předpokládané odevzdání 07/2021. Za 
nevyužité fin. prostředky objednáno zpracování podrobného 
dokumentu "Management péče".



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru **

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 A.1.2.1

Prosazovat napojení MPZ Staré Čívice v severní nebo jižní trase spolu s napojením 
budoucího přístavu 2013 - vedení města, OMI

rozpracováno

Souvisí se splavněním Labe do Pardubic. Aktivita probíhá.
3.1.,4.4./22,25,
2

2 A.1.2.2

Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením 
na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3 průběžně vedení města

rozpracováno Probíhá jednání na Ministerstvu obrany (podmíněno rozhodnutím o dalším 
rozvoji letiště).

2.1.,2.3.,4.4./2,
6

3 A.2.2.1

Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a 
to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního 2013 - KP, OHA

plněno
OHA: Práce na novém ÚP probíhají, na základě veřejného projednání 
vyhodnocovány připomínky a námitky, v roce 2021 bude nutné opakované 
veřejné projednání, následně bude předloženo ZM. 3.1./24,25

4 A.2.2.4

Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. 
služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročensko…) 2013 - KP, OHA

plněno
OHA: V ÚP vytipovány nové lokality, práce na novém ÚP probíhají, v rámci 
funkčních ploch smíšených lze umisťovat  i podnikatelské záměry pro terciální 
sféru. 3.1./23,24

5 A.5.1.1

Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových 
společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%) 2014 -

zástupci města v 
představenstvu, 
FSaKS

plněno průběžně

Střednědobé koncepce, resp. investiční plány jsou součástí výroční zprávy každé 
společnosti. Zásadní rozvojové investice/zásadní akcionářská rozhodnutí s 
dopadem na budoucnost firmy jako celku mají vždy oporu v 
příslušném/předchozím  schvalovacím usnesení ZmP (vstup majoritního 
akcionáře do HC, investice do modernizace MFA apod.).   4.3./38,39,9

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 B.1.6.2 Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě 2013 - 2014

RmP, ZmP, vedení 
města nebylo rozhodnuto Nebylo rozhodnuto. 4.1./34

2 B.1.7.3 

Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro 
občany města 2014 - DpmP, vedení města

rozpracováno

V roce 2020 a 2021 bude probíhat projekt na modernizaci systému EOC v MHD 
v Pardubicích. Dojde k výměně technologie odbavení a k výměně Pardubické 
karty za novou kartu ve standardu Desfire EV1 s architekturou MAP, 
kompatibilní s kartami Českých drah. Dále dojde k propojení karetních systému 
s krajsou VLD a kartami IREDO. 4.7./48,2

3 B.2.1.4 Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města 2013 - OSV

splněno/k 
vyřazení OSV: Dne 17.12.2020 byl přijat zastupitelstvem města (usnesení Z/1871/2020) 

materiál Pardubice-město přátelské rodině 4.6./46,2

4 B.3.1.1 Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu) 2013 OŠKS

splněno/k 
vyřazení

OŠKS: Schváleno v ZmP jako Strategie školství Pardubic 2030  usn. č. 
Z/1690/2020. 4.5./42,43, 44,2

5 B.3.1.4

Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, 
spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a 
mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání průběžně OŠKS

Realizováno 
samotnými 

školami dle jejich 
projektů + v rámci 

MAPI a MAP II
OŠKS: Probíhá v rámci ORP Pardubice - MAP II (Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Pardubice). 4.5./2

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch



6 B.3.2.1

Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, 
DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města průběžně OŠKS

průběžně plněno
OŠKS: Společně  OMI, schvalování investiních záměrů, OMI nárokuje v rozpočtu 
s různým stupněm pokrytí. OŠKS aktualizoval analýzu stavu školních kuchyní, 
školních hřišť, tělocvičen  a označil priority pro nutné rekonstrukce. V rámci 
městského majetku vždy diskutováno o případném využití pro školství. 4.5./44,2

7 B.4.3.1

Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturní využití (např. využití technických staveb, které 
ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití 
pro venkovní akce a aktivity 2014 - OŠKS, OHA

rozpracováno

OŠKS: probíhá průběžně ve spolupráci s OHA; OHA: Spolupracuje s OŠKS na 
zmapování vhodných míst pro rozvoj ve veřejném prostoru s potenciálem 
kulturního využití, využití objektů např.:  Automatických Mlýnů - umístění 
polytechnických dílen, Galerie ; Telegrafie - prověřování možnosti využití 
budovy pro školství. OŠKS: Společně s OHA zahájena práce na zpacování mapy a 
dalších krocích. 3.5.,4.7./32,2,8

8 B.4.4.1

Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT 
anallýza, systém podpory…) 2013 OŠKS průběžně plněno

OŠKS: Koncepce schválena v červnu 2018. Průběžně plněno v rámci Programu 
podpory sportu. 3.5./32,2

9 B.4.5.2 Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích 2014 - OŠKS, OMI

plněno

OŠKS: Řeší OMI:  V současné době jsou na OMI zpracované PD na: Oprava 
osvětlení velkého hřiště s umělou trávou. Oprava oplocení hřiště s přírodní 
trávou. Přístavba a nástavba šaten s platným stavebním povolením. 
Zrealizována výměna umělé trávy v areálu. 3.5./32,2

10 B.5.2.3

Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního 
systému po městě 2013 - 2014 KP, OŠKS, OHA plněno OHA: Probíhá průběžně doplňování. 4.7.,1.4./47,48

11 B.6.1.1

V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na 
územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání průběžně OD, OHA

plněno
OHA: V ÚP vymezen koridor pro řešení dopravní situace v daném místě, 
zpracována Územní studie, která řeší napojení jak areálu Tesla, tak nové 
napojení areálu nemocnice. 2.4./19,20

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 C.2.2.1 Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI 2014 - VAK
rozpracováno

Přivaděč z městské části Lány na Důlku dokončen, v přípravě finální 
dokončení kanalizačního systému v místní části Opočínek (zbývající 
část). 2

2 C.3.1.3 Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě

3 C.3.1.3.2 Park na Vinici - Stará vojenská plovárna 2013 - OHA, OMI
plněno

OHA: Revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. 
Projekt je připraven k realizaci. 1.4./13,2

4 C.3.1.3.3 Rekreační využíti řeky Labe 2013 - OHA, OMI

plněno

OHA: Proběhla komunikace s veřejností na toto téma. Byla zpracována ÚS Pravý 
břeh Labe, která navrhuje využít potenciálu pravého břehu Labe. Dále byla 
pořízena Studie rekreační plavby - vytipovány místa pro kotvení, dále bude 
jednáno s Povodím Labe a Ředitelstvím vodních cest. 1.4.,1.5./13, 2, 

5 C.3.1.3.4 Rekeační využití řeky Chrudimka 2013 - OHA, OMI

plněno

OHA: Projekt  Náhrdelník Chrudimky byl zpracován do stupně DPS (OMI). 
Proběhla realizace komunikační sítě - sdílené stezky pro cyklisty a chodce, nové 
pěší trasy, veřejné osvětlení, mobiliář. Z projektu nebyly realizovány přístupy k 
řece - schody v březích a mola.  OHA zpracovalo jednoduchou vyhledávací studii 
prostupnosti nivy Chrudimky do Hostovic - podklad pro projekt cyklostezky 
nivou Chrudimky do Hostovic. Další možnosti využití fenoménu řeky nabízí ÚS 
Červeňák - bude projednáno s povodím Labe.

1.4.,1.5./13, 2

C. Životní prostředí a bydlení



6 C.3.1.4

Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných 
prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod. 2013 - OHA, OŽP

plněno

OHA zpracoval návrh koncepce lesů města Pardubic. Proběhla revitalizace 
Dukelského lesa. MO III řeší  Studánecký les. Probíhají zásahy v lese 
Studáneckém a Svítkovském ke zvýšení rekreačního potenciálu. OHA zpracoval 
návrh mobiliáře do Studáneckého lesa, podle kterého SmP mobiliář vyrobily a 
rozmístily. V roce 2019 pořízena studie na revitalizaci Nemošického lesa. 1.4.,1.5./13, 2

7 C.5.2.1 a)

Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu bytových domů 2013 -

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

plněno

OHA: Probíhá v rámci prací na ÚP. Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i 
vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých 
studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány 
nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

8 C.5.2.1 b)

Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu rodinných domů 2013 - 

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

plněno

OHA: Probíhá v rámci prací na ÚP. Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i 
vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých 
studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány 
nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru  

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 D.1.1.3 Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm 2014 - EBA, OHA
plněno

OHA:  Z hlediska ÚPD rozvoji infrastruktury nic nebrání. OHA pořídil vyhledávací 
studii na (silniční) západní tangentu města, která by měla napojit také letiště. 3.1.,4.4./40,41

2 D.1.2

Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně 
jeho dopravního napojení průběžně vedení města rozpracováno Trvalá priorita města, poslední překážkou je plavební komora v Přelouči. 

2.1.,1.5.,4.4./14
,40,41 

3 D.1.4.1

Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a 
informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních 2013 - OHA, zpracovatel ÚP

plněno

OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci 
zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě . Pro 
informovanost ZM OHA organizuje pracovní zasedání pro zastupitele se 
zpracovatelem ÚP. Dopravní koncept nového ÚP byl představen i na Komisi pro 
dopravu.

2.1./15, celý 
pilíř 2, MI 6,7…

4 D.2.1

Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování 
jihovýchodního obchvatu průběžně vedení města, OD rozpracováno Aktivita probíhá.

2.1.,2.3.,4.4./6,
40,41

5 D.2.2 Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty průběžně vedení, města, OD

rozpracováno
Aktivita probíhá. V r. 2021 předpokládá ŘSD vysoutěžení zhotovitele SV 
OBCHVATU. V 09/2021 termín pro podání nabídek uchazečů, soutěženo 
metodou Design+Build. 

2.1,2.3.,4.4./40,
41,6

6 D.2.3

Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě 
výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní 
varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré 
Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění 
rychlého spojení s D11 průběžně vedení města, OD

rozpracováno Aktivita probíhá.

2.1.,2.3.,4.4./40
,41,6

7 D.3.2.1

Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím 
rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání  průběžně OD

rozpracováno OD: Městské obvody vyzvány k předběžnému sčítání parkovacích míst.
2.6./6,7

8 D.3.2.2

Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchytného parkoviště pro systém P + R a P + 
G 2013 - OD, OHA plněno OHA: schválen projektový záměr, založen projektový tým. 2.6./6,7

9 D.3.2.3 Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů 2013 - OD, OHA

plněno

OD: Lokalizační studie nových parkovacích kapacit ve vytipovaných lokalitách 
měst zpracována R. 2018; OHA: na základě vytipování lokalit pro zkapacitnění 
plošných parkovišť byly pořízeny návrhy staveb PD pro lokalitu Mezi Mosty a U 
Stadionu (2020). 2.6./6,7

10 D.3.3.1

Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav 
městských komunikací) 2013 OD, UMO plněno OD: ve spoluprácí s MO. 2.1./15

D. Doprava



11 D.3.3.2

Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukcí a oprav 
městských komunikací 2013 OMI, UMO

plněno
OD: ve spolupráci s MO - dle finančních možností schválených rozpočtem. 2.1./15

12 D.4.1.1 Optimalizovat sítě MHD 2014 - DpmP, OD
rozpracováno Pravidelně prochází systém MHD optimalizačními procedůrami a v roce 2020 

bylo zadáno zpracování Plánu dopravní obslužnosti města Pardubice. 2.2./16,17, 18

13 D.4.1.2

Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží…vybudovat nové trolejové vedení, 
které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit 
alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu 2014 - DpmP

rozpracováno
V současné době má tato stavba vydané stavební povolení, je zaregistrována 
pro dotaci z OPDII a současné době je vyhlášena veřejná zakázka na realizaci 
této stavby. 2.2./16,17, 18

14 D.4.1.4

Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců 
(IDS) 2014 DpmP

rozpracováno

Od června 2020 probíhá realizace projektu na modernizaci systému EOC v MHD 
v Pardubicích. Termín dokončení díla je červen 2021. V současné době probíhá 
zkušební provoz celého systému. 2.2./16,17, 18

15 D.4.1.6

Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, 
preference na světelných křižovatkách atd.) 2014 DpmP

rozpracováno Preference MHD je zahrnuta do projektu na Inteligentní řízení dopravy a v 
současné době se již realizuje, jako součást této zakázky.

2.2.,2.3./16,17, 
18

16 D.4.1.7

Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, 
monitoring dopravy, dopravní portál) 2014 - DpmP

rozpracováno

Kamerový systém je zrealizován, monitoring dopravy taktéž a na dopravní 
ústřednu je vyhlášeno výběrové řízení včetně centrálního dopravního 
dispečinku. 2.3./6,7

17 D.4.3.2 Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras průběžně OD, OHA

plněno

OD: opravy průběžně ve spolupráci s MO; OHA pořídil akční plán 
ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schválila projektový záměr. Materiál sumarizuje 
veškeré připravované akce v oblasti budování infrastruktury pro cyklisty a 
nastavuje realistický plán postupné přípravy a realizace. V 2019 proběhla 
aktualizace sumarizace záměrů cyklistických stezek. Do plánu zahrnuta veškerá 
stávající cyklistická infrastruktura. Následuje prioritizace výstavby jednotlivých 
úseků stezek. 2.5./21

** Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)/popř. je navržena k vyřazení z evidence
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Smlouva o poskytnutí finančního daru  
uzavřená podle ustanovení § 2055 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, 

ve znění pozděj"ích předpisů 
 

Smluvní strany 
 

Dárce:            Statutární město Pardubice 
se sídlem:                Pern"t!nské náměstí 1, 530 02  Pardubice – Pardubice-Staré Město 
IČO:                    00274046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupen:     Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

(dále jen „dárce“) na straně jedné 

 
Obdarovan!:    Česká republika – Hasičsk! záchrann! sbor Pardubického kraje  
se sídlem:  Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
IČO:     70885869 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové 
číslo účtu:  123 – 6232881/0710 
zastoupen: plk. Mgr. Ale"em Černohorsk!m, ředitelem 

(dále jen „obdarovan!“) na straně druhé 

 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí finančního daru 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, a zákonem 
218/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech, v"e ve znění pozděj"ích předpisů, je poskytnutí 
finančního daru z rozpočtov!ch prostředků dárce na pořízení cisternové automobilové 
stříkačky na po"ární stanici v Pardubicích. Cisternová automobilová stříkačka pořízená  
z tohoto daru bude vyu#ívána k zabezpečení v!jezdu po#ární stanice v Pardubicích v rámci 
plo"ného pokrytí JPO Pardubického kraje dle vyhlá"ky Ministerstva vnitra ČR č. 247/2001 
Sb., o organizaci a činnosti jednotek po#ární ochrany, ve znění pozděj"ích předpisů. 
 

Článek II. 
Vymezení daru 

 
Dárce se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout obdarovanému účelově určen! 
finanční dar  ve v!#i 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů  korun česk!ch) a obdarovan! 
tento dar k jeho vyu#ití ke sjednanému účelu dle čl. I. této smlouvy přijímá. 
 

Článek III. 
Způsob a doba plnění  

Finanční   dar    specifikovan!   v   čl.  II.  této  smlouvy   bude  dárcem   převeden  na  účet  
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obdarovaného, veden! u ČNB, číslo účtu 123 – 6232881/0710, variabilní symbol 00274046  
(IČO dárce) postupně ve třech částkách, a to: 
a) ve v!"i 3.000.000 Kč (slovy: tři milióny korun česk!ch) nejpozději do 31.10.2021,  
b) ve v!"i 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun česk!ch) nejpozději do 30.6.2022 a 
c) ve v!"i 6.000.000 Kč (slovy: "est miliónů korun česk!ch) nejpozději do 28.2.2023.   

 
 

Článek IV. 
Závazky smluvních stran 

 
1. Obdarovan! se zavazuje dar pou#ít co nejhospodárněji a v!hradně na účel uveden! v čl. 

I. této smlouvy, nestanoví-li dále tato smlouva jinak. 

2. Obdarovan! prohla"uje, #e ke dni nabytí účinnosti této smlouvy není známa konkrétní 
v!"e kupní ceny cisternové automobilové stříkačky, která má b!t pořízena z darovan!ch 
finančních prostředků dárce, neboť bude stanovena a# na základě v!sledku budoucího 
řízení o zadání veřejné zakázky. Předpokládan! nejzaz"í termín pořízení cisternové 
automobilové stříkačky je do 31.12.2023. 

3. V důsledku skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy se 
obdarovan! zavazuje poskytnout dárci písemnou informaci o v!"i kupní ceny cisternové 
automobilové stříkačky a o termínu její úhrady nejpozději do 1 měsíce od provedení 
úhrady celé kupní ceny.  

4. V případě zji"tění dárce, #e obdarovan! nesplnil některou z povinností dle odst. 1 nebo 
dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je obdarovan! povinen vrátit finanční dar v plné v!"i 
na účet dárce uveden! v záhlaví této smlouvy nejpozději do 1 měsíce od obdr#ení 
písemné v!zvy dárce k vrácení daru.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, #e nevyčerpá-li obdarovan! na účel uveden! v čl. I. 
této smlouvy celou částku finančního daru ve v!"i dle čl. II. této smlouvy, zavazuje se 
rozdíl mezi v!"í kupní ceny a v!"í darovan!ch finančních prostředků pou#ít v!hradně na 
pořízení majetku a rozvoj areálu po#ární stanice v Pardubicích. O konkrétním způsobu 
vyu#ití zb!vající části daru je povinen obdarovan! dárce předem písemně informovat, a 
to nejpozději do 1 měsíce od provedení úhrady kupní ceny cisternové automobilové 
stříkačky.  

6. V případě, #e nastane případ popsan! v úvodu odst. 5 tohoto článku smlouvy a 
obdarovan! nesplní některou z povinností v tomto odstavci ulo#enou, je obdarovan! 
povinen vrátit případn! vznikl! rozdíl mezi v!"í kupní ceny a v!"í darovan!ch finančních 
prostředků dárci na jeho účet uveden! v záhlaví této smlouvy nejpozději do dvou měsíců 
od provedení úhrady kupní ceny na pořízení cisternové automobilové stříkačky.   

7. Obdarovan! se zavazuje umo#nit dárci na základě jeho v!zvy kontrolu účetních a jin!ch 
dokladů prokazujících pou#ití finančního daru v souladu s touto smlouvou.  

8. Obdarovan! se zavazuje poskytnout dárci na #ádost bezodkladně potvrzení pro daňové 
účely. 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vypl!vající 
příslu"n!mi ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičem# obě mají platnost originálu a ka#dá 
ze smluvních stran obdr#í po jednom vyhotovení. 
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3. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemn!ch dodatků, 
podepsan!ch oběma   smluvními   stranami. 

4. Tato smlouva nab!vá platnosti okam#ikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá"tních podmínkách účinnosti někter!ch 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozděj"ích předpisů. 

5. Smluvní strany se dohodly, #e obdarovan! bezodkladně po uzavření této smlouvy 
ode"le smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy 
obdarovan! bezodkladně informuje dárce, nebyl-li jeho údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zru"ena od počátku s účinky bezdůvodného 
obohacení. 

7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzick!ch osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru"ení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

8. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozděj"ích 
předpisů). 
 

9. Obě smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla sepsána na základě pravdiv!ch údajů, 
podle jejich svobodné a vá#né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev!hodn!ch podmínek, 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
10. Právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Pardubice  dne xx. 

xxxxx   2021 usnesením č.j.  ................ 
 
 

 
V Pardubicích  dne …………..                              V Pardubicích dne ……………. 
 

 
 
 
 

…………………………………………..                           ...................................................... 
                 za dárce                                                                   za obdarovaného 
             Ing. Martin Charvát                                         plk. Mgr. Ale" Černohorsk!      
                       primátor                                ředitel      
     statutárního města Pardubice    Hasičského záchranného sboru PK 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D6131/00134/19 ze dne 06.12.2019 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
číslo bankovního účtu: 326561/0100 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic  
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
 sídlo: Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03, Pardubice 
 IČ: 27520536 
 číslo bankovního účtu: 280123725/0300 
 bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
 zastoupené: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
      Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva  
 DIČ: CZ27520536 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00134/19 ze dne 06.12.2019.  
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Dne 6.12.2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytnutí dotace č. D6131/00134/19 (dále jen 
„Smlouva“). V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 7 Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto 
Dodatku č. 1, na základě kterého se mění Smlouva následovně:  
 

• Text čl. III. Smlouvy se vypouští.   
 

• Čl. IV. Smlouvy nově zní: „Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku V. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým 
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
• Čl. V. odst. 2 Smlouvy nově zní: „Dotace bude použita na obnovu očního operačního 

mikroskopu umístěného na očním oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická 
nemocnice (dále jen „příjemce“). Příjemce se zavazuje zajistit poskytování služeb pacientům 
na tomto přístrojovém vybavení a zavazuje se jej používat minimálně po dobu 5 let, a to v 
místě svého sídla s tím, že pakliže příjemce tento závazek poruší, bude se toto porušení 
příjemcova závazku považovat za neoprávněné použití dotace příjemcem.“. 

 
• Text čl. V., odst. 4, 5 Smlouvy se vypouští.  

 



 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají zachována v plném rozsahu.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
 

3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 

vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová MUDr. Tomáš Gottvald, MHA 
           
 
 
         ……………………………………………………………………… 
               Ing. Hynek Rais, MHA 
 
 
 
 
Předmět smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/932/2019  
ze dne 24.10.2019. 
Předmět tohoto dodatku ke smlouvě byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     /2021  
ze dne 24.06.2021. 

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 


