
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 9.11.2021 
 

Přítomno 8 členů – komise je usnášeníschopná. 

Předseda komise zahájil jednání.  

 

1. Soubor polyfunkčních staveb v areálu Winternitzových automatických mlýnů 

Stavebník, arch. L. Smetana, prezentoval záměr souboru polyfunkčních staveb, které dotvářejí 
z východní strany areál Automatických mlýnů. Komentoval i věcné a časové návaznosti na 
investice Pardubického kraje a města Pardubic. 

Diskuze:  
Dotaz na budoucí možnou prostupnost územím za areálem.  
Investor již v minulosti vyvíjel snahy vyjednat větší odkup dotčených pozemků (UNITED BAKERIES 
a.s.), zatím bezúspěšně. Návaznost záměru VČG v severní části areálu je zatím předpokládán až v 
dalších etapách, s úpravou navazujícího veřejného prostoru se tímto zatím nepočítá. 
Dotaz na řešení parkování. 
V jednom případě (SO 04 Bába a panna) se počítá s podzemním parkováním. Zahloubení suterénu 
pro vytvoření napojení rampou na přilehlý terén z východní strany není tak komplikované (nad 
úrovní spodní vody). Úroveň nádvoří se značně upravuje navážkami s cílem srovnání výšek s jižní 
hranou. Ostatní objekty mají parkování řešeno v přízemí. 
 
Usnesení: KUA bere na vědomí předloženou dokumentaci a doporučuje pokračovat s přípravou 
záměru. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

 

2. Zadání revitalizace náměstí Republiky  

A. Reiský (OHA) představil zadání ve formě koncepčního návrhu pro záměr revitalizace východní 
části náměstí Republiky s navazujícími zásahy do prostoru komunikace v úseku ke křižovatce s ul. 
Karla IV. a úpravou přechodu pro chodce v Jahnově ulici v místě vyústění ulice Jiráskovy. 

Diskuze:  
Dotazy na plány s podchodem. 
Zatím nebylo definitivně rozhodnuto. Podchod z hlediska mimoúrovňového propojení považován 
za zbytný (usnesení Komise pro dopravu). Oprava podzemního objektu je značně nákladná a 
komplikovaná z hlediska organizace dopravy – částečná uzavírka komunikace. Další variantou je 
konzervace – nevyřeší však problematické nadzemní objekty. 
Podstatná část diskuze věnována odstranění parkování. Zmiňovány zejména kontroverzní 
požadavky na záměr – zlepšení pohybu pěších, cyklistů, MHD, redukce intenzity IAD vs. 
argumentace potřeby obsluhy kostela seniory, příp. osobami s omezenou schopností pohybu.  
Dále byla kritizováno řešení pouze východní části náměstí, požadováno doplnění návrhu o řešení 
západní poloviny před OC Grand. Alespoň v podobě textové části. 
 

Usnesení: KUA bere na vědomí předložený dokument a požaduje doplnit zadání o ideové a 
alternativní řešení západní části náměstí Republiky. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 



3. Zadání Územní studie Staročernsko 107/z 

Zástupci OHA představili zadání pro pořízení zpracovatele územně plánovacího podkladu. Byly 
zmíněny základní požadavky vyplývající z ÚPD a limitů území a dále požadavky na řešení 
prostorového členění území, požadavky na dopravní, technickou a zelenou infrastrukturu. 

Diskuze:  
Připomínky směřovaly zejména regulativ požadované formy RD: přízemí + podkroví. Proč by v dané 
lokalitě nemohly vznikat i dvoupodlažní RD a jiné formy zastřešení, např. plochá střecha? Územní 
studie by mohla tyto možnosti ověřit. 

Požadavky na charakter RD vyplývají ze směrné části ÚP. Územní studie musí být v souladu 
s platnou ÚPD. 

Usnesení: KUA souhlasí s předloženým zadáním územní studie a doporučuje pokračovat v jejím 
pořízení. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

 

4. Změna statutu komise pro urbanismus a architekturu 

Na základě přijatého usnesení (č. R/6724/2021) Rada města Pardubic ukládá Komisi pro 
urbanismus a architekturu vyhodnotit stávající funkčnost komise s návrhy na budoucí statut 
komise. 

V diskuzi byly náměstkem Kvašem sděleny náměty na úpravu statutu komise, např. že by tato 
mohla být poradním orgánem městských obvodů ve věci samosprávních rozhodnutí či poradním 
orgánem odboru hlavního architekta. 

Členové komise byli předsedou vyzváni o další náměty na úpravu statutu komise, toto téma bude 
předmětem diskuze na příštích jednáních komise. 

 

 

Další plánovaný termín jednání KUA:   9. prosince od 15 h v Památníku Zámeček 

Součástí bude komentovaná prohlídka expozice památníku, ve zbylém čase bude možno 
projednat témata z programu jednání.  

  

 

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


