
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 15. 6. 2020 

 

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

Omluveni: Ing. Jaroslav Sochor, Ing. Jiří Hájek 
  
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Územní studie SKN  
3. II. etapa revitalizace náměstí Dukelských hrdinů 
4. 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) 
Na dnešním jednání se členové komise vrátili k připravované studii výstavby v lokalitě S. K. 
Neumanna, v takto masivní výstavbě spatřují několik rizikových oblastí, které by měly být dořešeny 
před povolením výstavby. Tato studie je z větší části v rozporu s platným územním plánem. 

▪ Zeleň – je nutné požadovat dodržení koeficientu 0,2 veřejné zeleně z celkové zastavěné 
plochy, a to bez započítání vertikální zeleně a zelených střech, neboť tyto zelené plochy 
nejsou přístupné veřejnosti 

▪ Občanská vybavenost – v lokalitě je nutné zajistit a přesně vymezit plochy pro umístění 
školy, mateřské školy, neboť případná výstavba v lokalitě bývalých vojenských kasáren, není 
vhodná, neboť není v docházkové vzdálenosti a její přístupnost přes frekventovanou 
komunikaci ul. S. K. Neumanna je velice nebezpečná, dovážení dětí rodiči zvyšuje dopravní 
zatížení dané lokality.  
Studie neřeší plochy – stanoviště pro kontejnerová stání na separovaný odpad, komunální 
odpad musí být řešen u jednotlivých bytových domů, dále není řešen v dané lokalitě dětská 
hřiště a mobiliář – lavičky, odpadkové koše, pokud toto nezrealizuje investor bude toto 
v budoucnu požadováno po městském obvodu Pardubice V, což jsou značné náklady. 

▪ Doprava – v budoucnu se počítá s napojením lokality na JV obchvat, vzhledem k tomu, že 
záměr výstavby tohoto obchvatu je již téměř 30 let a stále není vybudován, není možné při 
výpočtu prostupnosti dopravy počítat s touto komunikací, jejímž investorem nebude město. 
Doprava by měla zohledňovat pouze napojení na stávající komunikaci S. K. Neumanna. Je 
nutné požadovat, před zahájením výstavby západní části, realizaci páteřní komunikace právě 
mezi západní a východní částí. 
Dále je nutné zajištění dostatečného množství parkovacích stání pro návštěvníky případných 
provozoven, které budou umístěny v nebytových prostorech. 
Studie neřeší dostupnost MHD v dané lokalitě tzn., vybudování zastávek, případně točny 
MHD atd. 



Studie řeší jen danou lokalitu nikoli návaznosti na stávající zástavbu a jejich vzájemné 
propojení. 
 

Usnesení: 
Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje Radě městského 
obvodu Pardubice V, aby uložila starostovi MO Pardubice V jednat v zájmu ochrany obyvatel tím, 
že bude požadovat a prosazovat v Radě města a zastupitelstvu města Pardubice dořešení 
problémů:  

▪ Zeleň – dodržení koeficientu 0,2 veřejné zeleně z celkové zastavěné plochy 
▪ Občanská vybavenost - zajistit a přesně vymezit plochy pro umístění školy, mateřské školy, 

stanoviště pro kontejnerová stání na separovaný odpad, umístění dětských hřišť a 
mobiliáře – lavičky, odpadkové koše 

▪ Doprava – dopravní studie – výpočty propustnosti komunikací a křižovatek bez 
zamýšleného napojení na JV obchvat, anebo zahájení výstavby podmínit až po vybudování 
obchvatu, dostatečné množství parkovacích stání a dostupnost MHD v lokalitě 
 

Komise dále doporučuje RMO Pardubice V přijetí usnesení, že do vyřešení těchto problémů nebude 
vydáno souhlasné stanovisko s výstavbou za MO Pardubice V. 
 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Ad 2) 
 
V současné době probíhá zpracování návrhu II. etapy revitalizace náměstí Dukelských hrdinů, u obou 
památníků by mělo dojít k zachování stávajících vzrostlých stromů, které jsou dle dendrologického 
posudku v pořádku, bude řešena nová struktura mlatových cest, výsadba zeleně atd. 
 
 
Závěr 
Termín příští komise – 21. 9. 2020 od 16.30 hod., zasedací místnost ÚMO Pardubice V. 
 
Zapsala: Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
Ověřil: Bc. Petr Dufek 
 


