
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 21. 10. 2019 

 

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

 
Omluveni:  
  
Komise byla usnášeníschopná. 
 

 
Program jednání komise 
1. Zahájení jednání komise 
2. Informace o záměru MO Pardubice V – Revitalizace náměstí Dukelských hrdinů II. etapa 
3. Podněty z místních komisí 
4. Podněty členů komise 
5. Závěr 
 
Ad 1) 
Zahájení jednání komise 
Předseda komise Bc. Petr Dufek zahájil jednání komise v 16.30 hod.  
 
Ad 2) 
Městský obvod Pardubice V má v plánu pokračovat v revitalizaci náměstí Dukelských hrdinů, a to 
plochy okolo památníků a prostor před OK centrem. 
Vstupní jednání s firmou, která bude zpracovávat projektovou dokumentaci, se konala dne 30. 9. 
2019. V rámci projektové dokumentace budou řešeny prostory v okolí pomníků včetně prostoru před 
OK centrem.  
 
Ad 3) 
Podněty z místních komisí: 

- MK Dražkovice – prodloužení linky MHD č. 1 do Dražkovic – nespadá do kompetencí MO 
Pardubice V – prodloužení trasy by si vyžádalo vysoké finanční náklady na realizaci – nové 
trakční vedení včetně nákladů na prodloužení trasy 

- MK Višňovka – Rekonstrukce vnitrobloku Devotyho ulice – městský obvod zadal zpracování 
projektové dokumentace, po zpracování návrhů možného řešení nebyl ze strany společenství 
vlastníků bytů přijat žádný z návrhů, na úřad byla podána petice, že žádnou úpravu 
vnitrobloku nechtějí. MO Pardubice V zastavil projekční práce.  
Ul. Na Spravedlnosti – řešení dopravy – na příští schůzku zajistit situaci stavby 

 
Ad 4) 
Podněty členů komise: 

✓ Ing. Hájek – nutno řešit dopravní situaci v ul. Na Spravedlnosti 
✓ p. Sochor – interaktivní mapa na webových stránkách 
✓ Ing. Jedlička – zařadit do projektového zásobníku rekonstrukci chodníků v ul. Dražkovická  

(v úseku ulic Nemošická – Čacké) 



 
Závěr 
Termín příští komise – 27. 11. 2019 od 16.30 hod., zasedací místnost ÚMO Pardubice V. 
 
 
Zapsala: Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
Ověřil: Bc. Petr Dufek 
 
 


