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                                        Číslo zprávy:   9   

 
 

Informativní zpráva o investičních akcích MO Pardubice II 
 
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice II předkládám informativní zprávu 
o investičních akcích obvodu v roce 2022 a na závěr i stručné vyhodnocení realizace akcí 
dle Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2019-2022. 
 
Hlavní letošní investiční akcí je Centrum Sever – etapa A. Jde o první etapu revitalizace 
veřejných prostranství na sídlišti Sever, která zahrnuje centrální prostranství před 
prodejnou, restauracemi a školou (v přiloženém obrázku vyznačeno červenou barvou). 
V současné době je vybrán zhotovitel a připravuje se k podpisu smlouva o dílo. 
V ideálním případě lze očekávat zahájení akce v říjnu a bohužel tedy už není reálné 
dokončení v letošním roce. Původní předpokládaná cena byla 21,5 mil. Kč + náklady na 
technický dozor apod. V rozpočtu města se počítá s fixním podílem 7 mil. Kč, zbývající 
část má být hrazena z rozpočtu MO Pardubice II, kde je na ní prozatím vyhrazeno 15 mil. 
Kč. Na akci ovšem byla schválena dotace SFPI z Programu regenerace sídlišť ve výši 6 mil. 



 

Kč a cena vzešlá z výběrového řízení je přibližně o 2 mil. Kč nižší, takže je zřejmé, že 
výrazně ušetříme. 
 
Dále byla v loňském roce připravena projektová dokumentace na úpravy vnitrobloku 
Prodloužená, Sluneční. Projekt vychází ze zpracované studie, která byla prezentována 
v Pravobřežním zpravodaji a doplněna o připomínky domovních samospráv, SVJ a OHA 
MmP. V současné době je vydáno pravomocné společné povolení stavby. Realizace se 
předpokládá v etapách, přičemž na rok 2022 je v plánu finančně nejméně náročná etapa 
úprav nároží ulic Okrajová a Sluneční. 
 

 
 
V rámci ostatních investic v dopravě mají být letos postaveny nové spojovací chodníčky 
z ulice Karla Šípka k domu 203-8 (ul. Nová) a to na základě dohody s SVJ tohoto domu, 
které si za tím účelem zřídí nové zadní vchody do domu.  
 
V kapitole investice - životní 
prostředí se v roce 2022 
uskutečnilo umístění nového 
herního prvku slon v Lonkově 
ulici místo dožilé dřevěné 
plastiky. Realizace sluneční 
pláže na břehu Labe bohužel 
stále vázne na zdlouhavých 
jednáních s  Povodím Labe 
s.p.).  
 



 

 
 
Z projektových dokumentací bude v roce 2022 bude dokončena rozpracovaná PD na akci 
Mladých – jih, která přímo navazuje na část ulice rekonstruovanou v rámci akce 
Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 před několika lety. Jedná se o další akci v pořadí 
dle Programu rozvoje, přičemž VAK zde loni realizoval rekonstrukci kanalizace a 
vodovodu. Dodáváme, že projekt bude řešit úsek ulice Mladých od křižovatky 
s Bělehradskou po křižovatku s Ohrazenickou. 
 

 
 
V rámci ostatních investic byly letos ještě zpracovány dvě projektové dokumentace 
menšího rozsahu – jednak na stezku pro pěší a cyklisty na Fáblovce a jednak na 
doplnění dvou lamp VO na Hradecké ulici mezi budoucím obchvatem a loni 
realizovaným VO ze strany Starého Hradiště. Dodáváme, že v loňském roce byla 
dokončena projektová příprava další menší akce – doplnění chodníku na nároží 
Hradecká-Studentská (hlavně jako podklad pro žádost o převod příslušeného pozemku 
ze státu na město, nicméně akci je možné v případě zajištění financí realizovat). 
 



 

Vyhodnocení Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2019-2022 
 
a) Lidická, Ležáků, Partyzánů - dokončeno. 
b) Cyklostezky Kunětická - dokončeno. 
c) Gagarinova - dokončeno. 
d) Karla Šípka - dokončeno. 
e) Sever - centrum - připraveno k realizaci, letos bude zahájena první etapa. 
f) Bajkal - úpravy okolí (2. etapa) - dokončeno. 
g) Brožíkova - ze tří etap akce dokončeno nároží Kpt. Bartoše a pěší komunikace 

u domovinek, zbývá dokončit větev ke gymnáziu. 
h) Zelený pás Labe - z dílčích záměrů byl realizován Polabinský sad a je připraven 

projekt Sluneční pláže. Další záměry byly kvůli nerealizované lávce přes Labe 
prozatím pozastaveny. 

i) Mladých - u křižovatky Bělehradská - připraven projekt pro společné územní a 
stavební řízení. 

 
Příprava studií či projektových dokumentací: 
a) Kosmonautů - zpracován koncept studie, proběhlo připomínkové řízení na odboru 

hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a byl zpracován odborný posudek 
Univerzitou Pardubice, studie bude letos dokončena. 

b) Páteř Polabin - dohodnuto, že studii zajistí odbor hlavního architekta MmP, 
připraveno zadání. 

c) Stezka Fáblovka - projekt připraven, následně dohodnuto s městem koncepční 
řešení celého uličního prostoru Fáblovky, probíhá jednání s vlastníky pozemků. 

d) Prodloužená, Sluneční – projekt dokončen, vydáno společné povolení stavby, 
připraveno k realizaci, letos se uskuteční první dílčí etapa. 


