
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání Komise pro strategii a rozvoj obvodu,  

životní prostředí a dopravu ze dne 20. 5. 2020 

Přítomni:  Bc. Petr Dufek, Ing. Jan Jedlička, Ing. Šárka Hošková, Ing. Hana Demlová, Ing. Lukáš 
Havlena, Ing. Jaroslav Sochor, Ing. Jiří Hájek 

Omluveni: nikdo 
Hosté:                 starosta MO V. Rejda Jiří Dis., Ing. Milan Randák, Ing. Šotola Petr 
  
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Územní studie SKN  
3. Závěr 
 
Ad 1) 
Zahájení jednání komise 
Předseda komise Bc. Petr Dufek přivítal členy komise a hosty a zahájil jednání komise v 16.30 hod.  
 
Ad 2) 
Předseda komise Bc. Petr Dufek požádal starostu MO V. Jiřího Rejdu o představení „Nové“ územní 
studie SKN. Po jejím přestavení pan starosta Rejda připomněl stále platnou Územní  studii z roku 
2013 (ateliér Mixage) a zároveň obě studie porovnal (zejména z hlediska zastavěnosti území). 
Jako novinka byla členům komise představena aktualizovaná vizualizace k „Nové“ územní studii, která 
měla více přiblížit podobu výstavby, řešení veřejného prostoru, poměr zeleně a navrhované řešení 
hospodaření s dešťovou vodou. 
Pan starosta Rejda připomněl možnost (nutnost) využívání „Plánovacích smluv“. 
Ing. Demlová studii vytknula absenci konkrétního místa pro ZŠ a MŠ. Dále připomněla kritickou 
dopravní situaci na křižovatce ulic SKN a Na spravedlnosti, kterou nová výstavba ještě zhorší. Zároveň 
byl zpochybněna dostatečnost koeficientu zeleně v „Nové“ územní studii. 
Ing. Hájek informoval o jednání Dopravní komise na téma „zkapacitnění podjezdu sv. Anny“. 
Starosta Rejda informoval o termínu rekonstrukce ulice Na spravedlnosti – 08/2020, o realizaci 3 
nových světelných křižovatek a dále o dopravní studii propustnosti na ulici SKN. Členové komise byli 
informováni o vzniku nové pracovní skupiny pro kasárna TGM a jejich budoucí využití i v souvislosti 
s novou výstavbou na SKN. Zároveň pan starosta Rejda informoval o aktivitě OHA ve věci variantních 
řešení rekonstrukce ulice Pod břízkami a K židovskému hřbitovu a dopravního napojení areálu 
kasáren TGM a území plánované výstavby SKN. 
Předseda komise Bc. Petr Dufek upozornil na nedostatečné dopravní napojení západní části (páteřní 
komunikace je plánována až při realizaci východní části) a celkově negativní vliv na dopravu MO V. 
Svými postřehy a připomínkami celou diskusi doplňovali pozvaní hosté ing. Randák a ing. Šotola 
(členové Komise pro architekturu a urbanismus rady Města Pardubic). 
 
Závěr 
Termín příští komise – 15. 6. 2020 od 16.30 hod., zasedací místnost ÚMO Pardubice V. 
 
Zapsala: Bc. Petr Dufek 
Ověřil: Ing. Hana Demlová 


