
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 18. 3. 2021 
 

Jednání se uskutečnilo distanční formou (on-line). Předseda komise J. Menšík zahájil jednání. 

Přihlášeno 9 členů – komise je usnášeníschopná. 

 

1. Rezidence Na Dolíku, Pardubice 

Autor návrhu, L. Pavlík a jednatel společnosti Na Dolíku s.r.o., M. Štěpánek, představili záměr 
výstavby bytového domu ve stupni architektonické studie.  

Diskuze:  
Celkově je návrh mezi členy komise přijímán kladně, oceňují vysokou kvalitu architektonického 
řešení včetně urbanistického přínosu pro danou lokalitu – dostavba jižní fronty ulice Na Hrádku. 
Náměty na zlepšení komfortu pro pěší – zvýšená křižovatka, zvýšené prahy v místech vjezdu do 
suterénu.  
 
Usnesení: KUA doporučuje předložený návrh stavby jako vhodný k umístění v území. KUA 
doporučuje koncepční přístup k řešení dopravy v celém úseku Sukovy třídy s důrazem na řešení 
všech módů dopravy. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

2. Územní studie sídelní zeleně – (v rozpracovanosti) 

Zpracovatel územní studie, doc. P. Šimek, seznámil komisi s dosavadním průběhem prací a 
zejména s výsledky analytické části ÚS. Zmínil principy práce s pořízenými daty o plochách zeleně 
v území, jejich kategorizaci, hodnocení a dopad na náklady spojené s údržbou. Na závěr představil 
pracovní podobu konceptu návrhu.  

Diskuze: 
Dotaz na pořízení nového pasportu zeleně – pasport je 5 let starý, v loňském roce nebyl 
aktualizován. 
P. Kvaš – byly alokovány prostředky na pořízení aktualizace pasportu zeleně (1 mil. Kč). 

3. Územní studie Pardubice-Červeňák – (v rozpracovanosti) 

Zpracovatelka územní studie, J. Kohlová, prezentovala analytickou část a koncepci návrhu. Zmínila 
východiska návrhu, které se opírají o historii území, přírodní a krajinné hodnoty v území. 

Diskuze: 
Členové kladně hodnotí kvalitu zpracovaného dokumentu, a i způsob jeho pořizování. Jaký bude 
další postup? 
L. Marková – potenciál vidí v možnostech využití Operačních programů ŽP – snaha nalézt finance 
v aktuálním program. období (2021-2027). Šance na získání prostředků pro úpravy řeky 
Chrudimky. Budou následovat jednání s Povodím Labe. 

Diskutováno bylo téma obnovy jezu na Chrudimce.  
JK – Z hlediska podpoření přirozené dynamiky řeky to má smysl a logiku. 

 

Příští jednání komise se uskuteční 8. dubna od 15 h. Forma jednání bude přizpůsobena aktuální 
epidemiologické situaci. 

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


