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1 ÚVOD 
 
1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Identifikační údaje pořizovatele  
Pořizovatel územní studie  : Magistrát města Pardubice, odbor hlavního 
       architekta 
Oprávněná úřední osoba  : Ing. arch. Zuzana Kavalírová 
Zadání územní studie zpracovali : Ing. Petra Vojtíšková, Ing. Martin Ptáček,             
                                                                       Ing. arch. Aleš Reiský  
Identifikační údaje dokumentace 
Název dokumentace   : Pardubice – Tesla Kyjevská 
Stupeň dokumentace   : Územní studie 
Poloha řešeného území  : Pardubice, městský obvod IV  
 
Identifikační údaje objednatele 
Objednatel dokumentace  : Linkcity  Czech Republic a.s. 
Sídlo objednatele   : Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 
DIČ     : CZ 27071316 
Bankovní spojení   : KB Pardubice, č.ú. 17171543/0300 
Zástupce objednatele   : Ing. Martin Minařík, Ing. arch. Lukáš Hrudička 
 
Identifikační údaje zhotovitele   
Zhotovitel dokumentace  : ADAM  PRVNÍ  s. r. o. 
Sídlo zhotovitele   : Jindřišská 746, 530 02  PARDUBICE 
DIČ     : CZ47452064 
Bankovní spojení   : KB Pardubice, č.ú. 4343561/0100 
Vedoucí projektant   : Ing.arch. Jan Kovář 
Pracovní tým    : Ing. Arch. Marek Adámek, Daniel Tlustoš 
Konzultanti    : Akad. Arch. Miloslav Chaloupka 
      Ing. Arch. Lukáš Pavlík 
 
1.2  CÍL A ÚČEL ÚS 

Územní studie „TESLA KYJEVSKÁ“ je územně plánovacím podkladem podle § 30 
zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. 

Územně plánovací podklad byl zpracován dle ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE „TESLA 
KYJEVSKÁ“ sestaveným pořizovatelem – Odborem hlavního architekta města Pardubic 
v nejdříve v rozpracovaném stadiu při pracovním jednání v říjnu 2018 a konečnou verzi pro 
zapracování připomínek z projednání 6. 2. 2019.  
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  Cíle ÚS  
 Vypracovat strukturální návrh toků všech druhů dopravy v řešeném území s přesahem 

do území širšího, prověření kapacity území s ohledem na limity dopravní 
infrastruktury – zejména napojení řešeného území a protilehlého území Krajské 
nemocnice.  

 Stanovit podmínky pro výstavbu v areálu bývalé Tesly rovněž s přesahem do 
navazujících prostorů v území a to zejména z hlediska prostorového a hmotového 
uspořádání v jednotlivých funkčních plochách v území.  

 Navrhnout uspořádání veřejných prostranství s cílem vytvoření kvalitního městského 
uličního prostoru s akcentací pěších uživatelů a pobytové kvality těchto prostorů, s 
možností využití takových organizačních opatření pro vedení silniční dopravy, která 
v maximální možné míře omezí negativní vlivy dopravy na životní a obytné prostředí 
s posouzením hygienických limitů.  
Účel ÚS  

 Získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území. Nová koncepce území 
má za úkol vytvořit kvalitní podmínky pro vznik nového lokálního centra Pardubic ve 
spojení s areálem pardubické krajské nemocnice (dále v textu PKN).  

Územní studie „Pardubice - Tesla Kyjevská“ je plně hrazena investorem, viz § 30 odst. 4 
stavebního zákona. 
 

1.3  ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

 
VYMEZENÍ ÚZEMÍ URČENÉHO PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US - XVII.b 
ZMĚNY ÚP PARDUBICE     
 
Území areálu bývalé Tesly Pardubice n.p., které tvoří jádro řešení této ÚS a jehož 
charakteristiku lze shrnout do několika zásadních dále popsaných a na výkresu č. 01 
vyznačených aspektů. Jedná se v první řadě o jeho polohu naproti areálu PKN (s téměř 
čtyřnásobnou plošnou výměrou), o jeho sousedství s vilovou čtvrtí Pardubičky na jižní a 
východní hranici a zejména o vazby na dopravní systém. Řešené území je v současnosti 
nevyužívaným brownfieldem bývalé Telegrafie. 
 

1.4  PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚS 
 Zadání územní studie Pardubice – Tesla Kyjevská 
 Územní plán Statutárního města Pardubice ve znění vydaných změn 
 Územně analytické podklady Pardubice 
 Technická mapa 
 Pozemková mapa 
 Údaje z Katastru nemovitostí 
 Soutěžní návrh Link City a.s. na využití areálu brownfieldu Tesla  
 Zásady organizace výstavby pro plánované stavby v areálu PKN 
 Kapacitní posouzení křižovatky před hlavní vrátnicí PKN 
 Konzultace na ÚMO IV. 
 Fotodokumentace řešeného území pořízená v období 2009 - 2018 
 Průzkum řešeného území prováděný před a po dobu práce na územních studiích 
 Dokumentace bouracích prací staveb v areálu Tesly 
 Strukturální plán rozvoje Krajské nemocnice 
 Záměr rekonstrukce nadjezdu nad železničním koridorem 

 
 

1.5  POŽADAVKY NA ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ   
          PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE MĚSTA A Z ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
 
Územní studie respektuje regulativy plochy s rozdílným způsobem využití v tomto případě 
Smíšené území městské specifické – SM. 
Plochy smíšeného území městského jsou územím využitým především pro služby 
obyvatelstvu v městském měřítku, částečně i pro bydlení. 
Podlahová plocha bydlení v takto vymezených funkčních plochách bude min. 30%. V parteru 
obytných domů i v jednoúčelových objektech bez podílu bydlení převažuje občanská 
vybavenost. Zástavbu tvoří uzavřené či polouzavřené bloky domů, vytvářející strukturu ulic 
vnitřního města s plnohodnotným městským parterem v podnoži. 

VÝŘEZ Z HLAVNÍHO VÝKRESU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE – XVII.b ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 
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Přípustné využití hlavní: 
 stavby pro bydlení ve vícepodlažních objektech s integrovanou vybaveností 
 stavby a zařízení pro administrativu, veřejnou správu, peněžnictví 
 stavby pro obchod – vícepodlažní, do 4.000 m2 prodejní plochy 
 zařízení pro obchod integrované do víceúčelových budov 
 stavby a zařízení pro veřejné stravování  
 stavby a zařízení pro přechodné ubytování  
 stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity  
 stavby a zařízení pro církevní účely 

Přípustné využití doplňkové: 
 stavby pro bydlení  
 zařízení pro služby a výrobní služby bez negativních vlivů na životní prostředí, 

integrované do víceúčelových budov 
 stavby a zařízení pro školství místního a městského významu 
 stavby a zařízení pro zdravotnictví místního a městského významu 
 stavby a zařízení pro sport  
 zařízení pro sociální péči, integrované do víceúčelových budov 
 stavby a zařízení pro vědu a výzkum  
 zařízení pro veterinární péči 
 zařízení provozního vybavení staveb 
 stavby a zařízení technického vybavení  
 komunikace účelové pro motorová vozidla, pěší a cyklisty 
 místní obslužné komunikace 
 stavby a plochy hromadné dopravy 
 odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily a autobusy 
 hromadné vícepodlažní parkingy a garáže 
 veřejná WC 
 veřejná zeleň, veřejná prostranství 
 drobná architektura, vodní prvky 
 sportovní a dětská hřiště 
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 

Nepřípustné využití: 
 stavby pro výrobu lehkou a průmyslovou 
 stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí  
 stavby pro skladování a manipulaci s materiálem a zbožím 
 stavby pro občanskou vybavenost koncentrovanou 
 řadové garáže a garáže pro nákladní vozidla a autobusy 
 stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a likvidaci odpadů 
 stavby a zařízení dopravních a technických zařízení s negativními vlivy na životní 

a obytné prostředí 
 stavby a zařízení pro zemědělství 
 zahradnictví 

 

Podmíněně přípustné využití: 
V plochách, které navazují na komunikační systém města a jsou zasaženy negativními 
důsledky provozu na nich, je podmíněně přípustné umístění staveb pro bydlení a 
ubytování. V územním řízení nebo regulačním plánu bude prokázáno (např. akustickou 

studií), že hluk nepřekračuje hygienické limity upravené v prováděcím předpise pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Tyto stavby budou 
umisťovány v těch částech vymezených ploch, kde nebudou překračovány limitní hodnoty 
hluku nebo objekty budou technicky řešeny tak, aby obytné části budov nebyly zasaženy 
nadlimitními hodnotami hluku. 

 
ÚS je zpracována s plným respektem k uvedeným regulativům. 
 
 
2 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
 
2.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ A JEHO ŠIRŠÍ VZTAHY 
Územní studie „Pardubice – Tesla Kyjevská“ se zabývá především územím areálu bývalé 
Telegrafie, později Tesly – závod Kyjevská v katastrálním území Pardubičky v lokalitě 
východně od ulice Kyjevská, jižně od železničního koridoru Praha – Česká Třebová, západně 
od ulice Zelená a v návaznosti na zahrady vilové zástavby v ulici MUDr. Ducháčkové při 
jižní hranici areálu. Řešené území zahrnuje areál bývalé Tesly s určitým přesahem do těch 
okolních ploch a prostorů, jejichž návaznost na řešené území je nesporná zejména z hlediska 
dopravních vztahů. 

AREÁL BÝVALÉ TESLY (uprostřed) V KONTEXTU ŠIRŠÍCH VAZEB NA ÚZEMÍ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE (zdroj google earth) 
 
S ohledem na požadavek zadání ÚS - vytvoření návrhu řešení dopravy pro celou lokalitu, 
zahrnuje ÚS navazující území, především ulice Kyjevskou (včetně nadjezdu), Východní, 
MUDr. Ducháčkové a Zelenou. 
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2.2  HISTORICKÝ VÝVOJ V ÚZEMÍ 
Historie území je úzce spjata s historií akciové společnosti Telegrafia, která byla založena 
18.10.1919. Vzrůstající požadavky státního a soukromého sektoru na dodávky telefonních 
ústředen a zařízení přerostly v nutnost v únoru 1922 zakoupit v Pardubicích rozestavěné 
objekty firmy ZEISL, určené původně pro výrobu obuvi. Po dostavbě bylo rozhodnuto 
přenést sídlo z Prahy do Pardubic. 

 
PODOBA TELEGRAFIE Z OBDOBÍ KOLEM ROKU 1922 (zdroj Wikipedia) 
 
Do roku 1930 se československý telefonní průmysl velmi prudce rozvinul, takže překonal 
období hospodářské krize i II. světové války.  
Do popisovaného období spadá i důležitý aspekt postupného vzniku obytné čtvrti Pardubičky. 
Pro zajištění potřeb bydlení zaměstnanců Telegrafie byl v Telegrafii rozvinut program 
výstavby rodinných dvojdomků pro zaměstnance s finanční podporou firmy. Na této bázi byla 
založena parcelace území a proběhla výstavba velké části dnešní vilové čtvrti Pardubičky.    
Dne 31.12.1945 na základě dekretu o znárodnění je Telegrafie a.s. včleněna do nově 
ustaveného národního podniku TESLA slaboproudé a radiotechnické závody se sídlem v 
Praze.  
Od roku 1955 přistoupila Tesla Pardubice k rozvoji dalšího oboru, a to komerčních 
magnetofonů.  
Tesla Pardubice do roku 1989 vyráběla převážně vojenskou techniku. Mezi nejznámější a 
dnes již legendární, patří pasivní lokátor TAMARA.  
Nyní řešené ÚS předcházelo období završené registrací územní studie „Centrum Pardubičky“ 
v roce 2009 vložená do registru územně plánovací dokumentace, kde setrvala do roku 2012, 
kdy došlo k ukončení její registrace a bylo rozhodnuto o demolici všech staveb v areálu 
bývalé Tesly jako postupovém kroku v další snaze na využití území.   
Byla pořízena dokumentace bouracích prací a zajištěna příslušná povolení stavebního úřadu 
na pro vedení demolic.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 
AREÁL BÝVALÉ TESLY V KONTEXTU VAZEB JEDNAK NA SKELET 
NADŘAZENÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (ulice Kpt. Jaroše – rychlodráha, ulice 
Kyjevská, železniční koridor Praha – Česká Třebová), ALE TAKÉ NA VILOVOU ČTVRŤ 
PARDUBIČKY A NA AREÁL PKN (zdroj google earth) 
  
 
2.4  HODNOTY ÚZEMÍ 
Hodnoty má řešené území spíše ve vztahu ke své historii, kde hodnotu představuje hlavně 
areál Telegrafie – Tesly a to nejen z hlediska faktologického, ale zejména technického. 
Nejstarší stavby Telegrafie jsou dokladem profesionální práce s monolitickým betonem, 
kterým jsou formou železobetonových skeletů tyto stavby vybudovány. Respekt k tomuto 
fenoménu ÚS dokládá zapojením objektu č.1 Telegrafie – Tesly do urbanistického návrhu se 
zachováním a obnovou jeho hlavních rysů.  
Jistou historickou hodnotu má také památné místo obětí II. světové války uvnitř areálu Tesly. 
Jedná se o žulový monolit s místem pro pamětní desku, která na svém místě ale není. Na 
základě informace z OMI MmP je pamětní deska uložena s největší pravděpodobností 
v depozitu muzea. 
Další hodnotou v území je přímé sousedství s vilovou čtvrtí Pardubičky a další návaznosti. 

- Pardubická krajská nemocnice   50m 
- Záchranka    700m   
- MHD      50m 
- Železniční zastávka  100m 
- Dálková autobusová doprava 150m 
- Prodejna potravin     50m 
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2.5 LIMITY A SPECIFIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
Souhrn limitů je dán jejich uvedením v Územně analytických podkladech, v Územním plánu 
Statutárního města Pardubice a v principu zejména v platné legislativě ČR. Jedná se o 
ochranná pásma přilehlých železničních tratí a motorových komunikací, která kontaktují nebo 
přímo zasahují do území řešeného ÚS, ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, 
která do řešeného území zasahují zcela minimálně a v neposlední řadě se jedná o stávající 
kanalizační přípojku domu č.p. 465 v ulici MUDr. Ducháčkové, která je zaústěna do stávající 
kanalizační šachty v areálu Tesly. 
Specifickým faktorem v území je hluková zátěž z provozu na komunikacích a zejména na 
železnici. 
Veškeré uvedené limity je nezbytné respektovat a každou aktivitu zasahující nebo kontaktující 
jakékoliv ochranné nebo bezpečností pásmo stávajících zařízení je nutné respektovat.    
 
Specifikem území je skutečnost, kdy od založení zástavby v ulici Kyjevské začátkem 
minulého století mnohonásobně vzrostl stupeň motorizace společnosti, aniž by na to reagoval 
skelet dopravního systému příslušnými opatřeními. 
Dalším specifikem v území je výrazná potřeba doplnění chybějící občanské vybavenosti 
vyvolaná hlavně výrazným pohybem návštěvníků a pacientů nemocnice.     
Úkolem ÚS je tedy taková opatření navrhnout a sumarizovat ta, která jsou v přípravě.  
 
 
2.6  POZEMKY DOTČENÉ NÁVRHEM 
Ve výčtu jsou uvedeny pozemky dotčené návrhem ÚS nebo v těsné návaznosti na něj.  
 
Pozemky v území areálu Tesla ve vlastnictví Statutárního města Pardubice 
378/1, 378/2, 378/3, s pozemky p.č. 478/2, 478/3 (nad krytem CO) se do řešené plochy areálu 
nepočítá   
 
Pozemky sousedící s řešeným územím ve vlastnictví fyzických osob 
71/48  Bílek Martin Ing., Na Haldě 1841, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice 1/2 

Soudek Milan Ing., 22. července 174, Studánka, 53003 Pardubice  1/2 
71/51, 478/1 Otakar Matura, Kyjevská 41, 530 03 Pardubice-Pardubičky 
72/35, st.286 Poláček Jaroslav, Holubova 1856, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice 
72/37  Vodrážková Dana, MUDr. Ducháčkové 307, Pardubičky, 53003 Pardubice 
72/40, st.1393 Havlas Petr, MUDr. Ducháčkové 307, Pardubičky, 53003 Pardubice 
477/1, st.379 Filip Jindřich, č. p. 666, 50346 Černilov 
 
Pozemky sousedící s řešeným územím ve vlastnictví Statutárního města Pardubice 
71/47, 71/49, 71/50, 71/66, 91/63, 437/3, 456/2, 456/3, 456/4, 456/25, 456/27, 465/4, 477/2, 
478/2, 478/3    

 
Pozemky sousedící s řešeným územím ve vlastnictví Pardubického kraje  415, 475/7 
 
Pozemky sousedící s řešeným územím ve vlastnictví SŽDC    3974, 5550 
 
 
 
 
 

2.7 ZÁMĚRY V ÚZEMÍ  
Území řešené touto ÚS není omezeno vlastním areálem bývalé Tesly Pardubice n.p., ale 
v širších návaznostech zejména dopravního charakteru jej značně přesahuje. Tento přesah je 
dán jednak požadavkem zadání ÚS, jednak skutečností, že se zpracovatel v rámci projektu 
„Zásady organizace výstavby pro plánované stavby v areálu PKN“ (Dále ZOV) v době práce 
na ÚS zabýval rovněž dopravními vztahy v širším územním kontextu. Jedná se zejména o 
záměry: 

 Okružní křižovatka Kyjevská x Průmyslová   
 Rekonstrukce „nadjezdu“ – ulice Kyjevská 
 Okružní křižovatka Kyjevská x Kpt. Jaroše 
 Stavby v areálu PKN s dopadem do řešeného území 

Záměrem, který se nalézá v areálu PKN, ale zároveň v širším území řešeném touto ÚS 
v aspektu dopravních vztahů, je rameno z křižovatky Tesla směřující do areálu PKN. 
 

 
SCHÉMA DOPRAVY VE SMĚRU OD KŘIŽOVATKY TESLA DO AREÁLU PKN 
 
V přiloženém výkresu je patrné řešení cílového stavu křižovatky Tesla s vyznačením všech 
podstatných návazností zejména na vnitroareálový dopravní skelet areálu Tesly.  
Nejdůležitějším aspektem, který podmiňuje realizaci ramene křižovatky směřujícího do 
areálu nemocnice je dřívější realizace záměru křižovatky Tesla včetně dopravního 
propojení tohoto ramene vnitřkem areálu Tesly směrem na Východní ulici. 
Toto dopravní propojení je nezbytné z toho důvodu, že při kompletaci křižovatky do průsečné 
(světelně řízené) podoby dojde ke zrušení stávající vozovky souběžné s nadjezdem, která 
směřuje svažitě do ulice Východní. Důležitým předpokladem je mimo jiné již v tu dobu 
realizovaný parkovací dům v areálu nemocnice tj. vyloučení nákladní staveništní dopravy do 
místa jeho realizace přes areál bývalé Tesly.  
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3 NÁVRH 
Cílem ÚS je stanovit podmínky pro vytvoření logického a zejména urbanisticky fungujícího 
území. Tento cíl ÚS naplňuje v první řadě návrhem základního prvku – „úhelného kamene“ 
řešení zadaného prostoru umístěním průsečné křižovatky v ose nadjezdu a to v místě, kde je 
vozovka Kyjevské ulice ještě v násypu a nikoliv na mostní konstrukci. Rameny kolmými ke 
Kyjevské ulici je zajištěno komfortní dopravní napojení areálů jak Tesly tak PKN. 
 
 
3.1  PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 
V návaznosti na dopravní stavbu průsečné křižovatky ÚS navrhuje základní tvar 
komunikačního roštu ve tvaru kříže v areálu Tesly označený jako SEKTOR E. Do tohoto 
sektoru navrhuje ÚS soustředit jednak základní komunikační prvky všech složek dopravy, 
jednak páteřní rozvody inženýrských sítí. V ÚS jsou dále vyznačeny veškeré návaznosti 
složek dopravy uvnitř areálu Tesly na rošt dopravního systému, který areál Tesly obklopuje. 
Jde o ulici Kyjevskou, Východní, Zelenou a podchod pod železničním a silničním koridorem 
do ulice Štrossovy, který je důležitý z hlediska pěší návaznosti na nádražní perón a zastávky 
dálkových autobusů. 
Území areálu Tesly ÚS dále organizuje tak, že na SEKTOR E navazují SEKTORY A – D, 
jejichž uspořádání umožňuje stanovení jak plošných tak hlavně prostorových regulativů 
budoucí zástavby. 
ÚS tak navrhuje organizaci území a funkční systém obslužnosti území s ohledem na širší 
vztahy v území a v koordinaci jak se stávající zástavbou tak se známými záměry v území.  
ÚS je zpracována s cílem naplnění jejího zadání v aspektech prostorových a funkčních 
předpokladů pro zavedení urbanistického a architektonického standardu navrhovaných 
hmotových struktur a zejména ploch veřejných prostranství a ploch zeleně.  
ÚS vyřešila především dopravní napojení lokality ve vazbě na nadjezd a areál nemocnice.  

ÚS prověřila možnosti využitelnosti stávajících objektů. 
ÚS navrhuje organizaci území a funkční systém obslužnosti území s ohledem na širší vztahy v 
území a v koordinaci se stávající zástavbou, rozvrhla jednotlivé funkční plochy v území. 
ÚS stanovuje plošné a prostorové uspořádání území a prostorovou regulaci v rámci 
vyznačených sektorů (maximální výšková hladina, koeficient zeleně, koeficient zastavění 
ploch).  
 
ÚS závazně navrhuje regulativy, které jsou popsány v jedné z dalších kapitol.  
Dále ÚS navrhuje:  

 Prostorovou regulaci v rámci sektorů 
 Plochy a charakter veřejných prostranství, plochy veřejné zeleně, významné linie alejí   
 Důležitá pěší a cyklo propojení  

Územní studie vyhodnotila dopad nově navrhované výstavby v lokalitě na dopravní 
situaci a doporučuje opatření k eliminaci negativních vlivů důrazem na nezbytnost 
inteligentního řešení navrhované průsečné křižovatky a dále na provedení 
VEŠKERÝCH povrchů vozovek pro pojezd motorových vozidel z tzv. „tichého“ asfaltu. 
Toto doporučení se vztahuje i na rekonstrukci tělesa nadjezdu.   
 

NÁVRH FUNKČNÍHO VYUŽITÍ BROWNFIELDU TESLA - NÁZOROVÝ VÝVOJ 
Celý areál bývalé Tesly byl v minulosti majetkoprávně převeden ze společnosti FOXCONN 
na Pardubický kraj jakožto zřizovatele PKN s perspektivou, že v něm budou umístěny funkce 
nemocnice nemedicínského charakteru. 
Protože s využitím areálu Tesly v současnosti Pardubická nemocnice nepočítá, má areál Tesly 
po Změně VIII/b územního plánu kódové označení SM a je specifikováno výše v tomto textu. 
Ohledně možného využití brownfieldu byl tento aspekt zpracovatelem ÚS široce diskutován a 
to jednak na platformě místní samosprávy ÚMO IV, tak zejména při několika jednáních se 
zkušenými developery, z nichž Linkcity Czech Republic a.s. zvítězil v soutěži na využití 
areálu Tesly organizované Statutárním městem Pardubice a dále se touto problematikou 
zabývá.  
ÚS jako nejvhodnější navrhuje maximálně možnou kombinaci funkcí, které budou zárukou, 
že areál Tesly ve spojení s Krajskou nemocnicí bude žít minimálně přes den, raději ale do 
nočních hodin (pokud nepůjde o aktivity produkující hluk). Dalším limitem využití území je 
požadavek nezavádět do území dopravu většími vozidly než do nosnosti 3,5 tuny (s výjimkou 
MHD, která již v území funguje, servisních pojezdů vozidel při odvozu odpadů a stěhovacích 
vozů případně požárních vozidel).  
ÚS si vzala za úkol definovat alespoň ty způsoby využití, které jsou nesporné a z hlediska 
širších vztahů v území a z logiky stávajících funkcí navazujících na hranice přímo řešeného 
území je téměř nelze ničím alternovat. Takovými způsoby využití jsou: 
 
1/ Prostory pod úrovní veřejných prostranství sektorů B a C i nadzemních staveb v těchto 

sektorech v maximální míře využít jako hromadné garáže. 
2/ V návaznosti SEKTORU D na vilovou čtvrť Pardubičky řešit bydlení strukturou 

převážně rodinných domů.  
3/ Veřejná prostranství uvnitř areálu řešit s důrazem na zeleň. 
     
Způsob využití původní stavby Telegrafie označené jako SEKTOR A bude záležet na 
společenské poptávce, kterou v současnosti prověřuje Linkcity Czech Republic a.s.  
Zásadním aspektem urbanistické koncepce je komplexní návrh organizace dopravy v řešeném 
území, se kterým pak souvisejí další zásady urbanistického návrhu. Hlavním městotvorným 
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prvkem návrhu ÚS je návrh na vytvoření veřejných prostranství v rámci vyznačených sektorů. 
Tato prostranství budou vytvořena v částečné návaznosti na historické uspořádání území 
v minulosti jako nový urbanistický počin prostorové koncepce.  

 
Záměry, jejichž umístění v území řešeném ÚS je vhodné prověřit 
 
1/ Potřeby Krajské nemocnice, které nelze realizovat v jejím stávajícím areálu.  
- Centrální archiv chorobopisů pro potřeby KN případně všech lůžkových zařízení 

 zřizovaných Pardubickým krajem.  
- Středisko vědeckých informací, vzdělávací a přednáškové činnosti doplněné knihovnou. 
 
2/ Funkce vhodně doplňující a navazující na medicínskou péči Krajské nemocnice. 
- Následná péče, léčba dlouhodobých nemocí  
- Rehabilitace a rekonvalescence 
- Fyzioterapie, dietologie, bylinné terapie     
 
3/ Relaxačně sportovní centrum navazující na funkce uvedené pod bodem 2/  
- Kondiční sportování 
- Rekreační sporty 
- Fitness, wellness      
 
4/ Hotel nebo penzion. 
 Reaguje na potřebnost a poptávku po hotelovém ubytování v nemocničních areálech a 
to pro potřeby příbuzných hospitalizovaných pacientů, rodičů hospitalizovaných dětí, dále pak 
i pro ubytování hostujících lékařů. Ze zkušeností je nutné zdůraznit potřebu převahy 
jednolůžkových pokojů. 
 
5/ Specifická administrativa. 
 Administrativní budovy v blízkosti nemocnic jsou v západních zemích běžně 
zaplňovány subjekty, které využívají vzájemného synergického efektu s nemocnicí. Tyto 
budovy jsou označovány jako MEDICAL OFFICE BUILDING (dále jen MOB). Jedná se o 
specializované budovy nabízející kancelářské a laboratorní vybavení určené pro lékaře a jiný 
zdravotnický personál. 
 Typickými nájemníky jsou např. lékaři, dentisté, fyzioterapeuti a rovněž farmaceutické 
společnosti, pro které je výhodné být v blízkosti nemocničního prostředí a lékařů. Jsou za to 
ochotny platit relativně vyšší nájemné, případně upřednostnit takovéto prostory oproti jiným, 
které jsou od nemocnice daleko. 
 MOB se na západě vyznačují velmi malou neobsazeností. Míru závislosti rozsahu 
ploch MOB na velikosti nemocnice lze podle developery sledovaných fungujících areálů 
definovat v poměrně velkém rozptylu a to od 5 do 90 m2 na jedno nemocniční lůžko. 
 
6/ Maloobchod a drobné služby. 
 Ve vyspělých zemích je zcela běžná koncepce rozvoje maloobchodních ploch a 
odpovídajícího parkingu jako doplnění zdravotnických služeb nemocnice o spektrum služeb 
pro pacienty, návštěvníky a zaměstnance. Kvalitou tohoto zázemí nazývaného „Hospital 
campus“ se obecně posuzuje atraktivita nemocnice. 
 Příklady žádaných služeb:   
Květinářství, kadeřnictví, čistírna, pošta, banka, pojišťovna, cestovní kancelář, lékárna, 
potraviny, zdravá výživa, pekárna, ortopedické a dentální potřeby, optika, prodejna tisku a 
knih, drogerie, papírnictví, hračkářství, kavárna, snack, krátkodobé hlídání dětí. 

 V případě této územní studie je tato funkce propojena s bydlením a realizována 
v polyfunkčních domech.  
 
7/ Rezidenční bydlení seniorů 
 Takzvaný senior development jako další varianta využití brownfieldu a profitující 
zejména z návaznosti na nemocnici předpokládá v optimální podobě spolupráci tří 
nezávislých subjektů – developer, institucionální investor, provozovatel. 

- Developer seniorský rezidenční dům postaví a prodá (model built to sell) 
- Institucionální investor (město, kraj) dům koupí a pronajme provozovateli 
- Provozovatel zajišťuje běžný provoz a poskytuje služby 

 
8/ Umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustné za předpokladu, že v další fázi přípravy záměru při rozhodování o 
změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z provozu 
na přilehlém železničním koridoru a stávající silnici ul. Kyjevská v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. 
 
 
3.2  URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE  
 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Urbanistická koncepce je systémově v ÚS zakotvena návrhem SEKTORŮ A – E. 
Výjimečnost SEKTORU A je v tom, že je celý tvořen historickou budovou bývalé Telegrafie. 
Při zpracování ÚS byla zvážena možnost jejího zapojení do celkového řešení díky své kvalitní 
industriální architektuře jejího konstrukčního systému, který je na svoji dobu velmi pokročilý 
a je v dobrém stavu.  
Výjimečnost SEKTORU E je v tom, že je v celém rozsahu určen pro dopravní stavby. 
SEKTORY B a C jsou určeny pro výstavbu struktur polyfunkčních domů ve veřejném 
prostoru. 
Dalším zajímavým aspektem, který je v urbanistickém návrhu využit, je na pardubické 
podmínky neobvyklá svažitost řešeného území, kdy mezi jeho nejvyšším a nejnižším bodem 
je převýšení až 7 metrů. Této situace lze využít návrhem pod terén zapuštěných hromadných 
garáží zejména v SEKTORU B a C. V rámci zemních prací pro podzemní parkoviště se 
zároveň vyřeší likvidace zeminy s určitou pravděpodobností kontaminované minulou činností 
n.p. Tesla.  
 
 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
ÚS si nečiní nárok na návrh architektonického řešení jednotlivých budov. Určitou výjimku 
představuje SEKTOR A, kde se doporučuje citlivé provedení opravy budovy staré Telegrafie.  
Pokud jde o novostavby, ÚS doporučuje reálnost celkové koncepce a její co nejsnazší 
realizovatelnost. Z architektonických návrhů se doporučuje vyloučit tvarové exhibice vedené 
snahou o výtvarnou výjimečnost. Tento přístup sice není autorům ÚS cizí, nicméně k řešení 
zadané úlohy se nehodí. Žádoucí je zcela jistě vyjádření jisté odlišnosti navrhovaných staveb 
od staveb původních, což lze dosáhnout střízlivými, nicméně výraznými prostředky.   
Zásadním aspektem architektonického návrhu se důrazně doporučuje snaha udržet hmotové 
řešení jednotlivých staveb v celkové harmonii se stavbami stávajícími. Znamená to především 
nevnášet do hmotového řešení nových staveb samoúčelnou mnohotvárnost a tvarovou 
výjimečnost ve snaze o neběžný výtvarný účin. 
Ve výsledku jde tedy o to, aby střechy novostaveb byly navrženy buďto jako rovné, případně 
ve sklonu, který odpovídá stávajícím střechám na budově staré Telegrafie, jejíž hmotová 
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podoba bude zachována. Všechny navrhované stavby budou opláštěny opět ve snaze o 
celkovou harmonii a ucelenost architektonického výrazu celého areálu nové Tesly.         
 
Pro celkově příznivě působící prostředí nové Tesly je nezbytná úprava parteru s důrazem na 
pobytovou zeleň, drobnou architekturu, ale i možnost najít si v areálu „svůj kout“ pro chvíli 
posezení a zamyšlení. V měřítku ÚS jde toto sice jen obtížně zobrazit, a proto snaha o řešení 
detailů parteru musí následovat další stupně projektové přípravy.  
 
 
3.3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
 SOUČASNÝ STAV A REKAPITULACE HISTORICKÝCH ZÁMĚRŮ  
Stávající dopravní napojení jak PKN tak areálu staré Tesly na ulici Kyjevskou je technicky i 
funkčně nyní nevyhovující. Další případné zvyšování kapacity vozidel projíždějících 
Kyjevskou ulicí nebo ulicemi MUDr. Ducháčkové a Zelené je nežádoucí. Proto je navrženo 
zcela nové řešení vhodně napojující jak areál Tesly, tak PKN na místní komunikaci – ulici 
Kyjevskou. 
V minulosti byly prověřeny možnosti propojení řešeného území na silnici I/36 (rychlodráhu) a 
to formou podjezdu pod stávajícími železničními tratěmi (včetně rezervní trasy tzv. 
Ostřešanské – dříve Medlešické spojky). Dále byla prověřena možnost napojení z prostoru 
ulice S.K. Neumanna a parku Vinice novým mostem přes Chrudimku a v neposlední řadě 
byla zvážena i možnost alespoň provizorního propojení z ulice S.K. Neumanna na stávající 
most přes Chrudimku (Červeňák) na Kyjevskou ulici. 
Výsledkem těchto posouzení je stávající návrh okružní křižovatky (mimo řešení ÚS) spojující 
ulici Kyjevskou s rychlodráhou (ulice Kpt. Jaroše). Další zmíněné alternativy napojení území 
na ulici S.K. Neumanna byly završeny opravou stávající lávky přes Chrudimku v parku 
Vinice, což umožní občasný průjezd sanitek v obou směrech. 
 
 NÁVRH 
Návrh se dopravou v řešeném území zabývá komplexně a řeší dopravu pěší, cyklistickou, 
MHD a automobilovou do 3,5 tuny. Nákladní doprava kamiony a velkými nákladními vozidly 
nad 3,5 tuny je z návrhu zcela vyloučena, pokud nejde o dopravu staveništní, MHD případně 
servisní. ÚS zobrazuje a vychází z návrhu nové průsečné křižovatky na Kyjevské ulici v ose 
nadjezdu s rameny do areálů Tesly a PKN.  ÚS navrhuje uspořádání řešeného prostoru k jeho 
vnímání a zejména fungování jako místa pro pohodlný život obyvatel města, kteří jej budou 
užívat ve svůj prospěch a nikoliv na svůj úkor, kdy pěšák tvoří v území ovládaném rychle se 
pohybujícími vozidly překážku v jejich jízdě. Na tomto základě budou v řešeném území 
navrhována dopravně technická i organizační opatření sloužící ke zklidnění motorové 
dopravy.  
Pokud má řešené území plnit alespoň částečně funkci centra městského obvodu – musí být 
navrženo tak, aby všechny druhy dopravy vytvářely harmonický soulad. 

 
MOTOROVÁ DOPRAVA  

Pokud jde o celkovou organizaci dopravy v řešeném území, tak ekonomicky, technicky, 
funkčně a provozně nejschůdnější, okamžitě řešitelné a přímé komunikační napojení areálu 
Tesly případně i areálu PKN je řešení s křižovatkou na Kyjevské ulici ve výškové úrovni 
stávajícího nadjezdu a to v té jeho části, která ještě není podepřena sloupy, ale je řešena 
v násypu. Boční ramena křižovatky vedou jak do areálu Tesly, tak i do areálu PKN. Toto 
dopravní řešení tvoří kostru návrhu ÚS a je dále rozvinuto a zdokumentováno do úrovně 
dvoustupňové etapizace. 

PRVNÍ ETAPA REALIZACE KŘIŽOVATKY TESLA 
V první etapě bude realizováno rameno křižovatky do Tesly a průjezd areálem Tesly na 
Východní ulici. Křižovatka bude mít tvar písmene T a je expertně doloženo, že: 

 Nebude nutné rozšiřovat nadjezd o přídavné jízdní pruhy 
 Nebude nutné světelné řízení křižovatky  
 Nebude nutná úprava trolejbusové trakce 

 
DRUHÁ ETAPA REALIZACE KŘIŽOVATKY TESLA 

 Ve druhé etapě bude realizováno rameno do areálu PKN. Křižovatka tak bude průsečná a je 
rovněž expertně doloženo že: 

 Křižovatku bude nutné řídit světelně 
 Nebude nutná přeložka ani úprava trolejbusové trakce 

 
DOPRAVA V KLIDU  

Odstavná stání pro osobní automobily v hromadných garážích a v garážích rodinných domů 
ÚS navrhuje v SEKTORECH B, C, a D v počtu alespoň 350, s vyznačením možných vjezdů 
do hromadných garáží. 
Počet nekrytých stání na terénu se navrhuje v sektorech B a D v počtu alespoň 40.  
V místech občanské vybavenosti budou umístěny stojany na kola. Budou v dostatečném počtu 
a v městem stanoveném technickém designu. 
 
 PĚŠÍ DOPRAVA 
Celé řešené území musí fungovat především tak, aby se žádný jeho uživatel necítil být 
v ohrožení jiným uživatelem jen proto, že ten se pohybuje rychleji, protože k tomu má 
vytvořeny podmínky. Návrh dopravy je proto uspořádán tak, aby se chodci cítili bezpečně a 
komfortně. 
Za tímto účelem rozšířila ÚS návrh pěší dopravy téměř až do ulice Štrossovy – respektive 
k vyústění stávajícího podchodu pod železničním koridorem a silnicí I/36 (rychlodráhou).  
Předmětem návrhu je opatření pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu na nástupiště 
železniční zastávky do směru Pardubice – hlavní nádraží a na zastávku autobusové dopravy 
přijíždějící ze směru od hlavního nádraží. Obě tato nástupiště jsou v současnosti přístupná 
pouze po schodišťových rampách. Kolizní moment nastává ve vyústění těchto ramp 
v podchodu, kde díky stísněným podmínkám došlo v minulosti ke střetům chodce s cyklistou 
jedoucím podchodem. Z tohoto důvodu je v současnosti jízda cyklistů podchodem dopravním 
značením zakázána. ÚS proto navrhuje při projektování připravované rekonstrukce železniční 
zastávky: 

 Posunout schodišťovou rampu tak, aby byl před vstupem do podchodu vytvořen 
dostatečný prostor pro vstup chodce do kolmo vedoucího podchodu.  

 Do takto vytvořeného prostoru instalovat dolní stanici výtahu pro imobilní cestující. 
 Vhodným značením upozornit účastníky provozu v této zóně na styk pěší a cyklistické 

dopravy v místě jejich křížení a zajistit dostatečné rozhledové poměry. 
Stejným způsobem je nutné upravit i druhé místo křížení chodců a cyklistů při výstupu ze 
schodišťového ramene vedoucího od zastávky dálkové autobusové dopravy. 
Po realizaci těchto opatření se může stávající podchod vrátit do režimu „stezky pro pěší a 
cyklisty“. 
Dalším návrhem systémových opatření pro zlepšení pohybu chodců jsou průchody pod oběma 
rameny navrhované křižovatky, které umožní pohyb chodců a cyklistů ve směrech a trasách, 
na které jsou v současnosti zvyklí. 
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Průchod pod ramenem křižovatky do Tesly, 
kde trasa pěších pokračuje k zastávce MHD 
po schodišti, nelze pro nedostatek místa a 
vlastnické vztahy k pozemkům doplnit 
venkovní rampou. Za tímto účelem je 
navržen schodišťový výtah pro umístění 
v exteriéru.   
 
Další dopravní opatření ÚS nenavrhuje, 
protože bezbariérový pohyb chodců je výše 
popsanými opatřeními ve všech směrech 
zajištěn.     
    

 
 
 
 
 
 
 

SCHODIŠŤOVÝ VÝTAH PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ 
 
MHD 

Změny poloh stávajících zastávek MHD se nenavrhují. Obě zastávky MHD zůstávají 
v návrhu ÚS propojeny úrovňovým přechodem, který je přesunut mezi zástavky tak, že se 
nachází vždy za zastávkou ve směru jízdy MHD. Toto řešení rovněž přispívá ke zvýšení 
bezpečnosti pěší dopravy. 
 
 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
Hlavním aspektem cyklistické dopravy je navržené propojení od stávajícího podchodu pod 
železnicí a rychlodráhou s vyústěním pod nadjezdem formou podjezdu pod ramenem 
navrhované křižovatky do areálu nemocnice. Vedení cyklistů je navrženo dále podél ulice 
Kyjevská do napojení na stávající stezku pro pěší a cyklisty u křižovatky Kyjevská x 
Průmyslová. Způsob vedení cyklistů podél ulice Kyjevská bude navržen v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
Ve stávajícím podchodu je pohyb jedoucích cyklistů zakázán a může být povolen až po 
realizaci opatření uvedených v kapitole PĚŠÍ DOPRAVA.    
 
 
3.4  ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Návrh řešení technické infrastruktury lze rozdělit do dvou tématických okruhů.  
 
 STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURA 
První aspekt tvoří úpravy stávajících inženýrských sítí ve vztahu k návrhu křižovatky. Je 
možné, že zde půjde hlavně o přeložky stávajících vodovodů, plynovodů, případně i 
kanalizace, které by se mohly dostat do kolize se základy (pilotáží) navrhované průsečné 
křižovatky nebo by se po její realizaci ocitly pod zemním tělesem násypu křižovatky a to 
v případě jejich větví do Tesly a do PKN. Výsledek konzultace tohoto aspektu s VaK je 
uveden v dokladové části ÚS.  
 

 NOVÁ INFRASTRUKTURA  
Druhým aspektem návrhu jsou nové inženýrské sítě potřebné pro zásobování území energiemi 
a pro odvod dešťových a splaškových vod z celého areálu Tesly. V této souvislosti jde o 
systémový návrh sdružených tras (doporučení v kolektoru), do kterého bude možné všechny 
potřebné sítě uložit a zokruhovat.  
Nově navrhovaná infrastruktura související s revitalizací areálu Tesly je v návrhu řešena 
trasou pro sdružené vedení všech potřebných inženýrských sítí. Trasa je navržena s ohledem 
na maximální hospodárnost její realizace a v technické situaci inženýrských sítí je podrobně 
vyznačena včetně možných napojovacích bodů na stávající technickou infrastrukturu a její 
případné zokruhování. 
 
 
3.5  ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU A ZELENĚ  
Rozvoj území je ÚS stanoven v souladu s § 18 a 19 stavebního zákona, zejména s ohledem na 
stanovení podmínek pro hospodárné využívání území, komplexní řešení účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. ÚS konkretizuje veřejný zájem v území v aspektu řešení 
veřejného prostoru a zeleně.  
Vzhledem k tomu, že se řešený prostor nachází uvnitř stabilizovaného území v exponované 
části města, je nutné jej řešit komplexně s vazbou na stávající zástavbu území. 
ÚS částečně navazuje na soutěžní návrh uchazeče na využití areálu Tesly (Linkcity Czech 
Republic a.s.). ÚS dále navrhuje pro řešené území optimální organizaci ploch pro vznik 
nového reprezentativního centra obvodu Pardubice IV s dostatečnou kapacitou zelených ploch 
zejména v SEKTORECH B, C, D. Ambicí ÚS není návrh přesné lokalizace zelených ploch, 
ale předpis jejich minimální výměry. V zadání ÚS je uveden požadavek na výměru zelených 
ploch koeficientem min. 0,2. Celková plocha areálu Tesly bez započtení výměr pozemků p.č. 
478/2 a 478/3 (nad krytem CO)  je 24.669 m2, koeficient 0,2 pro výměru zeleně znamená 
4.934 m2.  
Aby byl tento požadavek splněn, ÚS předepisuje koeficient zeleně 0,1 pro SEKTOR B a 
koeficient zeleně 0,3 pro SEKTOR C a D. U SEKTORŮ A a E, kde je důvodný předpoklad, 
že tento koeficient není možné splnit, navrhuje ÚS započítat přebytky zeleně z ostatních 
SEKTORŮ a zároveň v těchto sektorech navrhnout ozelenění střech případně fasád a osazení 
vzrostlé zelně s možností ji započítat dle regulativu pro zeleň v následující kapitole. 
Součástí ÚS je i doporučení k řešení návaznosti území prostoru pod nadjezdem s cílem 
vytvořit podmínky pro vznik kvalitního veřejného prostranství se zapojením zeleně i v těchto 
problematických partiích pod mostním tělesem. Pro toto území ÚS závazný regulativ 
zelených ploch nestanovuje.  
Cenné dřeviny se v řešeném území vyskytují velmi omezeně a musejí být v maximální míře 
respektovány a zachovány. Kácení náletové zeleně v kolizi s účelným návrhem funkčního 
celku je oprávněné. 
Veřejný prostor mezi bloky A a B je tvořen zejména zpevněnými plochami s určitým podílem 
vodopropustných ploch (travnaté plochy, mlat atd.) s doplněním vzrostlé zeleně.  
Veřejný prostor bude vybaven prvky venkovního mobiliáře. U sektoru B je doporučeno 
využití střešní vegetace – jako zeleně na konstrukci.  
V tomto území bude zákaz vjezdu motorové dopravy, s výjimkou vjezdu sanitek, vozidel 
HZS, zásobování přilehlých provozů a odvozu odpadů. Průjezdu zmíněné dopravy bude 
přizpůsobena zpevněná plocha zejména z hlediska únosnosti. Součástí řešení bude umístění 
památníku obětem Druhé světové války v exponované části veřejného prostoru. Tento veřejný 
prostor bude prostřednictvím území pod nadjezdem propojen s areálem nemocnice.  
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3.6  REGULACE – ZÁVAZNÁ ČÁST 
Regulační prvky prostorového uspořádání 

 
• Regulativy projevující se ve vertikální rovině vymezené zastavitelné části zároveň určují 
maximální výšku a v horizontální poloze maximální rozsah zastavění. 
 
• Maximální podlažnost (P) – stanovující maximální možnou podlažnost objektu v daném 
území nebo výškovou hladinu. 
 
• Počet podzemních podlaží není v žádném SEKTORU omezen. 
 
• Maximální výšková úroveň sektoru B,C je stanovena na 21 metrů s možným lokálním 
převýšením na výškovou hladinu 27 metrů. Maximální výšková úroveň sektoru D1, D3 je 15 
metrů s vymezenou plochou sektoru D2, kde je povolena výšková úroveň pouze 9 metrů. 
Výškové úrovně jednotlivých sektorů jsou odvozovány vždy od nejnižší úrovně přilehlého 
upraveného terénu.   
 
Regulační prvky plošného uspořádání – regulativy projevující se v horizontální rovině 
stavebního pozemku.  
 
• Funkční využití - vyjadřují možnosti umístění staveb a využití území, které odpovídají 
jednotlivým urbanistickým funkcím ploch (účelu využití území) a je možno je v těchto 
plochách umístit za předpokladu, že vyhoví i všem ostatním zvláštním právním předpisům 
(např. hygienickým, vodního hospodářství, ochraně životního prostředí apod.). Stavby, 
zařízení a využití území jsou navrhovány jako přípustné (hlavní a doplňkové) nebo 
nepřípustné. 
 
• Zastavitelná plocha - plocha vymezená k zastavění s určitou funkcí nebo průnikem 
několika funkcí. Plocha vymezená uličními čárami udává zastavitelnou část parcely. 
 
• Koeficient zastavěné plochy (KZP) - vyjadřuje podíl ploch zastavěných či k zástavbě 
určených (nadzemní stavby, bez zpevněných ploch) na celkové ploše posuzovaného území 
 
• Koeficient zeleně (KZ) – vyjadřuje minimální podíl započitatelných ploch zeleně v ploše 
posuzovaného území. V zastavěném území lze do KZ započítat intenzivně ozeleněné střechy 
a stěny budov. 
Do započitatelných ploch zeleně se zahrnuje zeleň na terénu (popínavá zeleň, trávníky keře, 
stromy) a stromy ve zpevněných plochách (zápočtem 10 m2 za strom s malou korunou, 25 m2 
za strom se střední korunou a 50 m2 za strom s velkou korunou). 
 
Průměry korun solitérních stromů se navrhují: 

 malá koruna  do  tří metrů 
 střední koruna  od tří do pěti metrů 
 velká koruna  nad pět metrů  

Koeficient zeleně je v zadání ÚS předepsán minimálně 0,2. Jedná se o minimální podíl ploch 
zeleně k výměře plochy změny resp. posuzované plochy vyznačené jako SEKTOR. Protože 
v sektoru A, který představuje historická budova, není předpoklad pro ozelenění střechy nebo 
fasád, je zde navržen KZ = 0. V ostatních sektorech je navržen KZ tak, aby byl splněn 
požadavek na celkovou plochu zeleně ve výši 20% celkové výměry řešené plochy areálu 
Tesly. 

• Stavební čára představuje směrovou linii, kterou má dodržet budoucí zástavba, přičemž ji 
nesmí překročit směrem k ulici 
 
• Uliční čára je rozhraní vymezující území zastavitelné, území soukromých pozemků, od 
nezastavitelného území veřejných prostranství  
 
• Veřejná prostranství s převažující klidovou funkcí a výsadbou vzrostlé zeleně - tvoří 
významný kompoziční prvek obytného souboru plnící funkci estetickou, hygienickou, 
ekologickou a rekreační. Jedná se o upravené plochy s komponovanou výsadbou vegetačních 
prvků reprezentované kvalitními travnatými plochami, vzrostlými dřevinami a nízkou 
doprovodnou zelení. Na plochách lze umisťovat pěší stezky, drobná hřiště a mobiliář. 
 
SEKTOR A Plocha s budovou staré telegrafie 
vymezení: SM smíšené území městské 
plošný rozsah:    1.848 m2  pro zeleň 0,0 m2 
zásady regulace: 
koeficient zastavěné plochy:  KZP 1 
koeficient zeleně:   KZ  0 
maximální podlažnost:  P 3NP     
poznámka: Prostor pro zeleň v sektoru A je pouze při hranici 

s Východní ulicí a to minimální. Se zápočtem zeleně se 
v tomto pásu nepočítá. 

 
SEKTOR B Plocha  
vymezení: SM smíšené území městské 
plošný rozsah:    4.865 m2  pro zeleň 486 m2  
zásady regulace: 
koeficient zastavěné plochy:  KZP 0,9 
koeficient zeleně:   KZ  0,1 
maximální podlažnost:  P 7NP  (9NP) 
poznámka: Možnost umístit lokální dominantu o výšce 27 m (9 NP) 

a to ve východní části sektoru, v rozsahu max. 1/3 plochy 
posledního plnohodnotného nadzemního podlaží. 
Výšková úroveň je měřena vždy od nejnižší úrovně 
přilehlého upraveného terénu. 

 Ozelenění střech a výsadba vzrostlých stromů na rostlém 
terénu budou vnímány jako pozitivní faktory při 
pohledech z PKN nebo nadjezdu.      

 
SEKTOR C Plocha 
vymezení: SM smíšené území městské 
plošný rozsah:    7.460 m2  pro zeleň 2.238 m2  
zásady regulace: 
koeficient zastavěné plochy:  KZP 0,7 
koeficient zeleně:   KZ  0,3 
maximální podlažnost:  P 7NP  (9NP) 
poznámka: Možnost umístit lokální dominantu o výšce 27 m (9 NP) 

a to ve východní části sektoru, v rozsahu max. 1/3 plochy 
posledního plnohodnotného nadzemního podlaží. 
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Výšková úroveň se měří vždy od nejnižší úrovně 
přilehlého upraveného terénu. 

 
SEKTOR D Plocha 
vymezení: SM smíšené území městské 
plošný rozsah:    5.206 m2  pro zeleň 1.562 m2   
zásady regulace: 
koeficient zastavěné plochy:  KZP 0,7 
koeficient zeleně:   KZ  0,3 
maximální podlažnost:  P 4NP (D1,D3)   3NP(D2)  
poznámka: Výšková úroveň je měřena vždy od nejnižší úrovně 

přilehlého upraveného terénu (V tomto případě ulice 
v SEKTORU E). Stavební čára je umístěna 5,5m směrem 
od ulice. Sektor je rozdělen na tři části D1,D2,D3 
s proměnlivou maximální výškou zástavby.   

 
 
SEKTOR E Plocha  
vymezení: SM smíšené území městské 
plošný rozsah:    5.290 m2  pro zeleň 794 m2  
zásady regulace: 
koeficient zastavěné plochy:  KZP 0,85 
koeficient zeleně:   KZ  0,15 
maximální podlažnost:  P 0NP  
poznámka: SEKTOR je určen pro dopravní stavby a opatření. 

Umístění aleje v počtu cca 15 stromů se středním 
průměrem koruny (25m2/strom) se předpokládá 
v uličních profilech 

 
 
Z celkové výměry řešeného území areálu Tesly 24.669 m2 je zadáním ÚS (KZ = 0,2 = 20%) 
URČENO PRO ZELEŇ CELKEM 4.934 m2. 
Návrhem ÚS je pro zeleň v součtu sektorů A až E navrženo 5.080 m2. Tím je požadavek 
zadání ÚS splněn respektive překročen o 146 m2. 
 
 
3.7 ODCHYLKY STUDIÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ OD 

SCHVÁLENÉ ÚPD A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 
ÚS nenavrhuje odchylky od schválené ÚPD ani od schváleného zadání ÚS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 DEFINICE POJMŮ NEOBSAŽENÝCH VE STAVEBNÍM      
          ZÁKONU 
 
Veřejné prostranství 
Území, jež je přístupné pro veřejnost bez omezení a bez ohledu na vlastnictví pozemků. 
Veřejná prostranství jsou zejména náměstí, ulice, místní komunikace a chodníky, které mohou 
být doplněny drobnými solitérními stavbami určenými pro veřejnost, vodními prvky, 
zpevněnými plochami a zelení, ale i parky. 
 
Alej v uličním profilu 
Liniová zeleň, jež je součástí veřejných prostranství, lemující obvykle důležité městské ulice a 
bulváry. 
 
Park 
Území s výrazným zastoupením ploch vzrostlé a nízké zeleně přístupné pro veřejnost, které 
může být doplněno drobnými solitérními stavbami, vodními prvky a vodními a zpevněnými 
plochami. Park je funkční nadstavbou veřejného prostranství. 
 
Parcela 
Základní územní jednotka vymezující vlastnické vztahy dle katastru nemovitostí. Není 
předmětem ani prvkem regulace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Za autorský kolektiv 
         Ing. arch. Jan Kovář 
         autorizovaný architekt  
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hlukovou bariéru pro navazující území rodinných 
domů.

Blok vhodně kombinuje funke bydlení v rodinných
a bytových domech. Výškovou úrovní a strukturou
zástavby se přispůsobuje charakteru navazující 
zástavby rodinných domů. 

Stávající zástavba

Koridor zahrnuje obslužnou komunikaci 
samotného území. Součástí celku jsou chodníky, 
parkovací stání. Východní větev koridoru je 
navržena ve zklidnéném dopravním režimu.  

A

B

C

D

E

03

Název akce:

Pořizovatel:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Zpracovatel:

Legenda:

Územní studie  „Pardubice - Tesla Kyjevská"

Magistrát města Pardubice - odbor hlavního architekta
Štrossova 44, 530 03Pardubice

Situace urbanistického a architektonického řešení 
vymezeného území

Funkční využití:

Sektory:

Měřítko:

Závazná část_

Sektor E
Dopravní koridor - areál Tesla

Možné dopravní propojení 

Širší dotčené území 

Veřejný prostor
Veřejný prostor pod mostem s 
přesahem do areálu nemocnice

Funkční blok 

Funkční blok 

Funkční blok 

Funkční blok 

Funkční blok - dopravní koridor 

Památné místo 

1:1000



| 17 

A

+15,0 m

B
+21,0 m

C
+21,0 m

E

+9,0 m
D1 D2

+15,0 m
D3

5.
5+15,0 m

D

Legenda:

04

Název akce:

Pořizovatel:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Zpracovatel:

Územní studie  „Pardubice - Tesla Kyjevská"

Magistrát města Pardubice - odbor hlavního architekta
Štrossova 44, 530 03Pardubice

Návrh prostorového uspořádání 

Legenda prostorového uspořádání:

Měřítko:

Závazná část_

Hranice řešeného území 

Sektor E
Dopravní koridor - areál Tesla
Širší řešené území 
Dopravní napojení - areál nemocnice

Možné dopravní propojení 

Dopravní komunikace - cílový stav

Stávající zástavba

1:1000

Uliční čára - je rozhraní vymezující
území zastavitelné, území soukromých 
pozemkù, od nezastavitelného území 
veřejných prostranství.
do +21,0 m

Stávající objekt bývalé telegrafické 
stanice

Hlavní pohledové osy v území 

Snižování zástavby, rozvolnění směrem 
k zástavbě rodinných domů

do +15,0 m
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překročit směrem k ulici. 
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Šipky určují vedení dopravních módů daným 
uličním profilem, nikoliv však po jaké straně 
ulice a vztah k hlavnímu dopravnímu prostoru. 
To bude řešeno v dalších stupních projektové 
dokumentace.
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Parkovací dům

Pavilon psychiatrie

Urgentní příjem

Kruhový objezd

1:2500
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378/3

378/2

378/1

379
477/1

478/3

478/2

477/2

72/37

1393

72/40

72/35

286

43
7/

3

71/47

456/27

456/3

456/2

91/63

456/25
456/4

475/7

415

71/48

71/49

478/1

71/50
71/51

71/66

465/4

5550

3974

Parcelní číslo Výměra Druh pozemku 

1366 ostatní plocha
1189 zastavěná plocha a nádvoří 

Parcely ve vlastnictví města Pardubice

24286
130 zastavěná plocha a nádvoří
253 zastavěná plocha a nádvoří
786 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
261 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

6769 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
289 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
40 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
45 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
22 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

786 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
1895 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

84 ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
91 ostatní plocha

928 ostatní plocha
3992 ostatní plocha
2573 ostatní plocha
2118 ostatní plocha

Parcely ve vlastnictví soukromých vlastníků

273 zastavěná plocha a nádvoří 
362
783
660
108 zastavěná plocha a nádvoří 
446
285 zastavěná plocha a nádvoří 

1739
37 ostatní plocha 

Parcely ve vlastnictví železnic
1171
256

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

3974 ostatní plocha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

478/2
478/3

zahrada

71/50
71/66

286

465/4

71/51 Matura Otakar, Kyjevská 41, Pardubičky, 53003 Pardubice

5550 zastavěná plocha a nádvoří Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice437/3

478/1 Matura Otakar, Kyjevská 41, Pardubičky, 53003 Pardubice

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

456/25
456/4 Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
456/3 Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

71/48 40 ostatní plocha

Areál Tesla

Vlastnické právo 

Parcely ve vlastnictví Pardubického kraje 

456/2

91/63
71/47
71/49

Ostatní parcely v rámci širších vztahů

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

378/1
378/2
378/3

zastavěná plocha a nádvoří

477/2
456/27

379 Filip Jindřich, č. p. 666, 50346 Černilov 
477/1 zahrada Filip Jindřich, č. p. 666, 50346 Černilov 

Poláček Jaroslav, Holubova 1856, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

475/7
415

Vodrážková Dana MUDr., MUDr. Ducháčkové 307, Pardubičky, 53003 Pardubice

1393 Havlas Petr, MUDr. Ducháčkové 465, Pardubičky, 53003 Pardubice
72/35 zahrada Poláček Jaroslav, Holubova 1856, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

72/37 zahrada
72/40 zahrada Havlas Petr, MUDr. Ducháčkové 465, Pardubičky, 53003 Pardubice

Bílek Martin Ing., Na Haldě 1841, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice
Soudek Milan Ing., 22. července 174, Studánka, 53003 Pardubice

Legenda:

Územní studie  „Pardubice - Tesla Kyjevská"

Vlastnické vztahy

Magistrát města Pardubice - odbor hlavního architekta
Štrossova 44, 530 03Pardubice

Měřítko:

11Doporučená část_

Název akce:

Pořizovatel:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Zpracovatel:

Parcely areálu Tesla

Parcely ve vlastnictví Pardubického 
kraje 

Parcely v navazujícím území areálu 
Tesla
Parcely ve vlastnictví soukromých 
vlastníků
Parcely ve vlastnictví Železnic ČR 

1:2000
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Magistrát města Pardubice - odbor hlavního architekta
Štrossova 44, 530 03Pardubice

Charakteristické řezy územím

Měřítko:

12Doporučená část_

Název akce:
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Číslo výkresu:

Zpracovatel:

1:850

ulice Kyjevská - Zelená

ulice Východní - MUDr. Ducháčkové
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26-BJ-45P 05
01

SOUKROMÉ 
PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

SOUKROMÉ 
PROSTRANSTVÍ 

CHODNÍK ZASTÁVKA JÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH PŘÍJEZD DO NEMOCNICE

CHODNÍK CHODNÍKJÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH

CHODNÍKJÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ AREÁL NEMOCNICE

AREÁL NEMOCNICE

PARKOVACÍ STÁNÍ CHODNÍK JÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH ŽELEZNICE

VEŘEJNÁ ZELEŇVEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

SEKTOR A

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

OSTRŮVEK

ZASTÁVKA MHD
CHODNÍK
ZASTÁVKAPOLOVEŘEJNÝ PROSTOR

PRIVÁTNÍ
ZAHRADA

PRIVÁTNÍ
ZAHRADA

Územní studie  „Pardubice - Tesla Kyjevská"

Magistrát města Pardubice - odbor hlavního architekta
Štrossova 44, 530 03Pardubice

Charakteristické uliční řezy

Měřítko:
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Průvodní zpráva 

 

Kapacitní posouzení stykové UK Kyjevská X Kyjevská k nemocnici Pardubice – plánovaná výstavba 
parkovacího domu  

 

 

Zadání: 

Posuďte neřízenou stykovou křižovatku na příjezdu ke Krajské nemocnici Pardubice - ulice Kyjevská 
v souvislosti s plánovanou výstavbou parkovacího domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 Zpracovatel: Lopour Pavel 
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1 Úvod 
 

Ulice Kyjevská je místní sběrná komunikací, která přivádí dopravu do města ze silnic III/34026 
(Nemošice) a II/322 (Černá za Bory). Vedlejší komunikace, taktéž ulice Kyjevská, je využívána zejména 
jako příjezdová komunikace pro pacienty do nemocnice a částečně k obsluze bývalého areálu Tesla.  

Intenzita vozidel na vedlejší příjezdové komunikaci je během denních variací bez větších změn a 
odpovídá návštěvním hodinám ordinací v areálu. Plynulost a kvalitu dopravy na stykové křižovatce 
ovlivňují dopravní ranní a odpolední špičky na hlavní komunikaci, která má funkci dopravní - sběrné 
komunikace směr sever - jih pomocí nadjezdu přes železniční koridor. 

Cílem posouzení je určení kapacity (UKD) a vhodnost takto řízené křižovatky v případě výstavby 
parkovacího domu o kapacitě 585 parkovacích míst na úkor stávajících cca 198 kolmých stání 
v uličním prostoru ulice Kyjevská a parkovací ploše na severní straně areálu nemocnice. 

Posouzení vychází z intenzit automobilové dopravy získané dopravními průzkumy ve špičkové hodině, 
intenzit vozidel z celostátního sčítání 2016 a prognózy generované dopravy z předpokládané 
výstavby. Výhledová intenzita je stanovena návrhovým obdobím 25 let na rok 2043. 

 

 

Obrázek 1 – Řešená neřízená styková křižovatka Kyjevská X Kyjevská k nemocnici (zdroj: www.mapy.cz) 

Kapacitní posouzení stykové UK Kyjevská X Kyjevská k nemocnici Pardubice 
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2 Použité podklady a metody 
• Směrové dopravní průzkumy UK Kyjevská X Kyjevská k nemocnici (19. a 25. 7. 2018, 09-10 a 

10-11 hod, čt a st) za účelem zjištění rozdělení dopravního proudu na vedlejší komunikaci 
ulice Pražská na vjezdu a výjezdu. 

• Celostátní sčítání dopravy z roku 2016 na místní komunikaci Kyjevská s přepočítanými 
intenzitami pro roky 2018 a výhledový rok 2043. Informace o intenzitách dopravy 
z scitani2016.rsd.cz. 

• TP 188 - Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 
• TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (2. vydání) 
• TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy (2. vydání) 
• Metody prognózy intenzit generované dopravy 

3 Postup řešení 
3.1 Dopravní průzkumy 
Pro potřeby posouzení byly provedeny směrové dopravní průzkumy dopravy. Průzkumy byly 
provedeny podle doporučení TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. 
vydání) s omezením ročního období zadání.  

Dopravní průzkum byl proveden v běžný pracovní den (BPD) ve čtvrtek a středu v dopoledních 
hodinách automatizovaným záznamem včetně směru a skladby dopravního proudu (MON1,2AK). 

Směrový dopravní průzkum UK „Kyjevská X Kyjevská k nemocnici“ (19. a 25. 7. 2018, 
09-10 a 10-11 hod, čt a st) 
Dopravními průzkumy byla zjištěna skladba a intenzity dopravních proudů na řešené UK. Ve 
špičkovou hodinu projede křižovatkou 1272 voz/hod. Ulicí Kyjevská směr sever i jih projede necelých 
500 voz/hod (převážně OA) a příjezdem od nemocnice do křižovatky vjede 284 voz/hod. Intenzity 
vozidel jednotlivých dopravních proudů jsou v příloze.  

 

Obrázek 2 – Řešená neřízená styková křižovatka Kyjevská X Kyjevská k nemocnici – dopravní proudy 
 (zdroj: www.mapy.cz) 
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Tabulka 1 – Souhrnný přehled výsledků směrového dopravního průzkumu UK Kyjevská X Kyjevská k nemocnici 

3.2 Prognóza generované dopravy a výhledový stav v roce 2043 
Vstupní hodnoty pro prognózu generované dopravy jsou stanoveny na základě navýšení parkovacích 
míst při výstavbě parkovacího domu takto: 

• parkovací dům a kapacitě 585 parkovacích míst, 
• zrušení stávajících parkovacích stání v počtu 198 míst. 

Generovaná profilová hodinová intenzita dopravy, která navýší intenzitu vozidel na okolních 
komunikacích, byla na základě navýšení parkovacích stání o 387 určena Ih = 156 voz/hod. 

 

Tabulka 2 – Parkovací dům - hodinová intenzita generované dopravy 

Vypočtené hodnoty RPDI a IŠH z krátkodobých dopravních průzkumů:

RPDI [voz/den]
Suma 12683 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Moto M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cars O 0 2936 1714 1705 0 1053 960 3739 0 0 0 0
Trucks N 0 69 70 48 0 27 21 117 0 0 0 0
Buses A 0 109 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0
Trailers K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4898 2833 4953 0

IŠH [voz/hod]
Suma 1272 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Moto M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cars O 0,0 293,6 171,4 170,5 0,0 105,3 96,0 373,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Trucks N 0,0 6,9 7,0 4,8 0,0 2,7 2,1 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Buses A 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Trailers K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
suma zaokr.nahoru 0 312 179 176 0 108 99 398 0 0 0 0

0,0% 63,5% 36,5% 62,0% 0,0% 38,0% 19,9% 80,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
491 284 497 0

Přepočtená intenzita
[pvoz/hod] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

suma zaokr.nahoru 0 321 182 178 0 110 100 409 0 0 0 0

Kyjevská směr sever Kyjevská k nemocnici Kyjevská směr jih -

Kyjevská směr sever Kyjevská k nemocnici Kyjevská směr jih -

Kyjevská směr sever Kyjevská k nemocnici Kyjevská směr jih -

Výpočet intenzity generované dopravy U 387
Přímý výpočet intenzity IAD - parkovací dům dolní mez horní mez

8
Koeficient intenzity IAD na 
jednotku ukazatele U kIAD [voz]

1 3

9
Koeficientvlivu kvality obsluhy 
MHD na intenzitu IAD kMHD [-]

1 1

10 Intenzita dopravy I [voz/den] 387 1161

11

12
Intenzita dopravy po úpravě 
vlivem urbanistických podmínek I [voz/den]

13
14 Intenzita dopravy na vjezdu I [voz/den]
15

16
Nárůst intenzity dopravy na 
okolních komunikacích I [voz/den]
Podíl hodinové intenzity dopravy 
(vjezd - výjezd) kd,h [-]

10,0% 10,0%

Hodinová intenzita dopravy 
(vjezd - výjezd) Ih [voz/hod]

78 78

Hodinová intenzita dopravy Ih [voz/hod]

774
Vliv přetažené dopravy neuplatní se

774

156

D4

Vliv urbanistických podmínek (popis)

souvislá vnitřní městská zástavba 
mimo centrální část sídla - bez vlivu

774

Vliv sdílené dopravy neuplatní se
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Výhledová intenzita ve špičkové hodině (2043) byla určena podle TP 225 - Prognóza intenzit 
automobilové dopravy (2. vydání). V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty špičkové hodiny (IŠH) 
a hodnoty přepočtených vozidel (Ipr), které jsou následně použity v kapacitním posouzení. 

 

Tabulka 3 – Stávající a výhledové intenzity dopravy na UK bez parkovacího domu 

 

Plánovaná výstavba v dané lokalitě tedy navýší intenzitu dopravy celkově o 156 voz/hod (vjezd – 
výjezd). Za použití metodiky prognózy generované dopravy a prognóza automobilových intenzit byly 
hodnoty výhledových intenzit navýšeny o generovanou dopravu. V následující tabulce jsou uvedeny 
hodnoty špičkové hodiny (IŠH) a přepočtených vozidel (Ipr) rozšířené o hodnoty generované dopravy, 
které jsou následně použity v kapacitním posouzení. 

 

Tabulka 4 – Přerozdělení intenzit dopravy na UK s navýšením o generovanou dopravu v roce 2018 a 2043 

V příloze je uveden pentlogram výhledového stavu (2043) s generovanou dopravou ve špičkové 
hodině. 

 

IŠH 2018 [voz/hod]
Suma 1272 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
suma zaokr.nahoru 0 312 179 176 0 108 99 398 0 0 0 0

0,0% 63,5% 36,5% 62,0% 0,0% 38,0% 19,9% 80,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
491 284 497 0

IŠH 2043 0 429 246 242 0 148 136 547 0 0 0 0
675 390 683 0

Přepočtená intenzita
Ipr 2018 [pvoz/hod] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
suma zaokr.nahoru 0 321 182 178 0 110 100 409 0 0 0 0

Ipr 2043 0 441 250 245 0 151 137 562 0 0 0 0

Kyjevská směr sever Kyjevská k nemocnici Kyjevská směr jih -

Kyjevská směr sever Kyjevská k nemocnici Kyjevská směr jih -

IŠH 2018 [voz/hod]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018
IŠH+Igen 4,6 a 3,7 0 312 229 224 0 138 127 398 0 0 0 0

541 362 525 0
2043
IŠH+Igen 4,6 a 3,7 0 429 315 308 0 189 174 547 0 0 0 0

744 497 721 0

Přepočtená intenzita
[pvoz/hod] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

suma zaokr.nahoru 0 321 182 178 0 110 100 409 0 0 0 0
2018
Ipr+Igen 4,6 a 3,7 0 321 233 226 0 140 128 409 0 0 0 0
2043
Ipr+Igen 4,6 a 3,7 0 441 320 311 0 192 176 562 0 0 0 0

Kyjevská směr sever Kyjevská k nemocnici Kyjevská směr jih -

Kyjevská směr sever Kyjevská k nemocnici Kyjevská směr jih -
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3.3 Kapacitní posouzení UK Kyjevská X Kyjevská k nemocnici bez generované 
dopravy 2018 
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Dopravní proud
p0n, p0n*, p0n**[-]px[-]

1
7 88,9%
6

12

Dopravní proud

4

Dopravní proud

Kapacita společného pruhu smíšených pruhů

Paprsek křižovatky
Dopravní 

proud

Stupeň
vytížení av 

[-]

Délka 
místa na 
zastavení 

In [m]

Intenzita 
proudu ΣIj 
[pvoz/h]

Kapacita Cn 
[pvoz/h]

1
2+3
4 0,659 S rozš Bez rozš
5 435,36 353,80
6 0,155
7 0,111 0 Bez pr 7 S kr pr 7 vysledek kr
8 0,227 1209,33 1209,33 1209,33
10
11
12

Posouzení úrovně kvality dopravy 

Dopravní proud

1
7
6

12
5

11
4

10
1+(2+3), 1+2, 1+3
7+(8+9), 7+8, 7+9

4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6
10+11+12, 10+11, 11+12, 10+12

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci:
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci:

Závěr: Křižovatka kapacitně vyhovuje. Požadavky UKD jsou splněny na včech dopravních proudech. Na 
hlavní komunikaci rovno A a na vedlejší komunikaci - sdružený jízdní pruh rovno C.

Úrovneň kvality 

A

147 32,75 23,8 C

A
C

Kapacita pruhu podřazených proudů 2. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-] Délka fronty N95% [m] Pravděpodobnost 

901 0,111 2,24
708 0,155

Kapacita pruhu podřazených proudů 3. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-] Pravděpodobnost nevzdutí proudu
p0n [-] pzn [-]

270 0,659

Kapacita pruhu podřazených proudů 4. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]

A hlavní

C vedlejší 12 288 435,36

B hlavní 409 1209,33

- - -

D vedlejší

Rezerva kapacity Rz Délka fronty N95% Střední doba zdržení [s]

92 31,21 37,5

801 2,24 4,5
598 3,30 6,0

D

A

-
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3.4 Kapacitní posouzení UK Kyjevská X Kyjevská k nemocnici bez generované 
dopravy 2043 
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Dopravní proud
p0n, p0n*, p0n**[-]px[-]

1
7 82,1%
6

12

Dopravní proud

4

Dopravní proud

Kapacita společného pruhu smíšených pruhů

Paprsek křižovatky
Dopravní 

proud

Stupeň
vytížení av 

[-]

Délka 
místa na 
zastavení 

In [m]

Intenzita 
proudu ΣIj 
[pvoz/h]

Kapacita Cn 
[pvoz/h]

1
2+3
4 1,457 S rozš Bez rozš
5 271,17 233,11
6 0,240
7 0,179 0 Bez pr 7 S kr pr 7 vysledek kr
8 0,312 1143,91 1143,91 1143,91
10
11
12

Posouzení úrovně kvality dopravy 

Dopravní proud

1
7
6

12
5

11
4

10
1+(2+3), 1+2, 1+3
7+(8+9), 7+8, 7+9

4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6
10+11+12, 10+11, 11+12, 10+12

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci:
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci:

Závěr: Křižovatka kapacitně nevyhovuje. Požadavky UKD  nejsou splněny na vedlejší komunikaci, kde 
dosahují hodnoty F.

Úrovneň kvality 

A

-125 423,95 659,5 F

A
F

Kapacita pruhu podřazených proudů 2. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-] Délka fronty N95% [m] Pravděpodobnost 

767 0,179 3,92
629 0,240

Kapacita pruhu podřazených proudů 3. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-] Pravděpodobnost nevzdutí proudu
p0n [-] pzn [-]

168 1,457

Kapacita pruhu podřazených proudů 4. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]

A hlavní

C vedlejší 12 395,687 271,17

B hlavní 561,9304 1143,91

- - -

D vedlejší

Rezerva kapacity Rz Délka fronty N95% Střední doba zdržení [s]

-77 277,68 649,1

630 3,92 5,7
478 5,67 7,5

F

A

-
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3.5 Kapacitní posouzení UK Kyjevská X Kyjevská k nemocnici s generovanou 
dopravou 2018 
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Dopravní proud
p0n, p0n*, p0n**[-]px[-]

1
7 85,1%
6

12

Dopravní proud

4

Dopravní proud

Kapacita společného pruhu smíšených pruhů

Paprsek křižovatky Dopravní 
proud

Stupeň
vytížení av 

[-]

Délka 
místa na 
zastavení 

In [m]

Intenzita 
proudu ΣIj 
[pvoz/h]

Kapacita Cn 
[pvoz/h]

1
2+3
4 0,931 S rozš Bez rozš
5 391,91 323,33
6 0,201
7 0,149 0 Bez pr 7 S kr pr 7 vysledek kr
8 0,227 1088,55 1088,55 1088,55
10
11
12

Posouzení úrovně kvality dopravy 

Dopravní proud

1
7
6

12
5

11
4

10
1+(2+3), 1+2, 1+3
7+(8+9), 7+8, 7+9

4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6
10+11+12, 10+11, 11+12, 10+12

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci:
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci:

Závěr:

D vedlejší

Rezerva kapacity Rz Délka fronty N95% Střední doba zdržení [s]

17 88,15 115,8

734 3,13 4,9
554 4,52 6,5

E

A

-

A hlavní

C vedlejší 12 366 391,91

B hlavní 409 1088,55

- - -

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]

Kapacita pruhu podřazených proudů 4. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-] Pravděpodobnost nevzdutí proudu
p0n [-] pzn [-]

243 0,931

694 0,201

Kapacita pruhu podřazených proudů 3. stupně

Pravděpodobnost 

862 0,149 3,13

Kapacita pruhu podřazených proudů 2. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-] Délka fronty N95% [m]

A
E

Křižovatka kapacitně vyhovuje. Požadavky UKD jsou splněny na včech dopravních proudech. Na 
hlavní komunikaci rovno A a na vedlejší komunikaci - sdružený jízdní pruh rovno E.

Úrovneň kvality 

A

26 107,00 84,4 E
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3.6 Kapacitní posouzení UK Kyjevská X Kyjevská k nemocnici s generovanou 
dopravou 2043 
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Dopravní proud
p0n, p0n*, p0n**[-]px[-]

1
7 75,6%
6

12

Dopravní proud

4

Dopravní proud

Kapacita společného pruhu smíšených pruhů

Paprsek křižovatky Dopravní 
proud

Stupeň
vytížení av 

[-]

Délka 
místa na 
zastavení 

In [m]

Intenzita 
proudu ΣIj 
[pvoz/h]

Kapacita Cn 
[pvoz/h]

1
2+3
4 2,191 S rozš Bez rozš
5 229,31 200,78
6 0,314
7 0,244 0 Bez pr 7 S kr pr 7 vysledek kr
8 0,312 1011,13 1011,13 1011,13
10
11
12

Posouzení úrovně kvality dopravy 

Dopravní proud

1
7
6

12
5

11
4

10
1+(2+3), 1+2, 1+3
7+(8+9), 7+8, 7+9

4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6
10+11+12, 10+11, 11+12, 10+12

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci:
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci:

Závěr:

D vedlejší

Rezerva kapacity Rz Délka fronty N95% Střední doba zdržení [s]

-169 538,27 1143,1

546 5,78 6,6
420 8,17 8,6

F

A

-

A hlavní

C vedlejší 12 502,8522 229,31

B hlavní 561,9304 1011,13

- - -

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]

Kapacita pruhu podřazených proudů 4. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-] Pravděpodobnost nevzdutí proudu
p0n [-] pzn [-]

142 2,191

612 0,314

Kapacita pruhu podřazených proudů 3. stupně

Pravděpodobnost 

722 0,244 5,78

Kapacita pruhu podřazených proudů 2. stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-] Délka fronty N95% [m]

A
F

Křižovatka kapacitně nevyhovuje. Požadavky UKD  nejsou splněny na vedlejší komunikaci, kde 
dosahují hodnoty F.

Úrovneň kvality 

A

-274 852,49 1247,4 F
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4 Závěr a doporučení 
Kapacitní posouzení v případě výhledové intenzity dopravy pro rok 2043 s plánovanou výstavbou při 
dané organizaci dopravy s neřízeným provozem nevyhovuje ani na jednom dopravním proudu 
vedlejší komunikace. Křižovatka ovšem nebude vyhovovat ani na výhledové intenzity bez plánované 
výstavby. Z výpočtů lze vyčíst, že křižovatka se stane dopravní závadou v horizontu cca 15 – 20 let bez 
výstavby parkovacího domu. 

Kapacitní posouzení v případě stávajícího stavu pro rok 2018 bez dopravy generované parkovacím 
domem je vyhovující. V případě výstavby parkovacího domu v současné době (navýšení dopravy o 
generovanou dopravu) se stávají hodnoty intenzit dopravy v řešené křižovatce limitní a na vedlejší 
komunikaci je rezerva ve špičkové hodině kolem 20 vozidel s téměř 2 min střední dobou zdržení. 
Z toho vyplývá, že při výstavbě parkovacího domu by křižovatka mohla fungovat v současném stavu, 
přičemž by se nejednalo o uspokojivý stav. Dopravní závadou by se křižovatka stala v horizontu cca 
8 -10 let. 

S plánovanou výstavbou parkovacího domu je doporučeno řešit napojení parkovacího domu, 
potažmo celého areálu pardubické nemocnice. Je nutné zmínit, že v oblasti se v současné době 
hovoří o dalším záměru – oblast pro bydlení Tesla, který bude nutné dopravně napojit na ul. 
Kyjevskou. Jedná se o zástavbu bývalého areálu Telegrafia s.p., kde vzniknou obchodní prostory, 
obytné a rodinné domy.  

Napojení pro areál nemocnice a bývalé Tesly proto doporučujeme řešit současně – v podobě trvalého 
kapacitního připojení s výhledem na dalších 50 let provozu.  

Pokud by příprava záměru – oblast pro bydlení Tesla nepokračovala, přesto by bylo vhodné napojit 
areál nemocnice kapacitně s dostatečným výhledem intenzit dopravy.  Jako ideální řešení se jeví 
napojení areálu nemocnice (i areálu Tesla) okružní křižovatkou v místech jižní opěry nadjezdu 
Kyjevská. 
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5 Přílohy 
5.1 Pentlogram UK stávající stav 2018 pro IŠH 

 

 

Směr Intenzita
DATUM : 19. a 25. 7. 2018 1 0

ČAS PRŮZKUMU: 09:00 - 10:00 a 10:00 - 11:00 DEN : 2 312
3 179
4 176
5 0
6 108
7 99
8 398
9 0

10 0
11 0
12 0

POZNÁMKA: údaje v voz/hod celkový průjezd křižovatkou:

1272 pvoz/hod

PENTLOGRAM  KŘIŽOVATKY - IŠH

NÁZEV KŘIŽ.: Pardubice - Kyjevská X Kyjevská k nemocnici
čt a st

0
0

0 0 0

0

0 0 0

57
4

0 0

49
7398 398

176 99

1065 917

491

0 0 420312 312
179 108

284

DATUM VYHODNOCENÍ : 26.7.2018

10
8
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278
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9 0 99 17
6 0
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5.2 Pentlogram UK výhledový stav 2043 IŠH s generovanou dopravou 

 

 

Směr Intenzita
DATUM : výhledový stav 1 0

ČAS PRŮZKUMU: - DEN : 2 429
3 315
4 308
5 0
6 189
7 174
8 547
9 0

10 0
11 0
12 0

POZNÁMKA: údaje v voz/hod celkový průjezd křižovatkou:

1962 pvoz/hod

0

PENTLOGRAM  KŘIŽOVATKY - IŠH

NÁZEV KŘIŽ.: Pardubice - Kyjevská X Kyjevská k nemocnici
-

0

0

85
5

0

0 0 0

0

0 0

72
1547 547

308 174

0

1599 1339

744

0 0 618429 429
315 189

31
5 0 17
4

30
8 0 18
9

986

489
497

DATUM VYHODNOCENÍ : 7.8.2018
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PŘÍLOHA Č. 3 - SCHÉMA ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY KYJEVSKÁ X KPT. JAROŠE    Příloha č. 3_Schéma řešení křižovatky Kyjevská x Kpt. Jaroše



Příloha č. 4_Schéma řešení křižovatky Kyjevská x Průmyslová

| 43 
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PŘÍLOHA Č. 5 - VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
VÝSLEDKY PREZENTACÍ A PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
V PRŮBĚHU A V ZÁVĚRU  PRACÍ 
 

 DOTČENÉ ORGÁNY A SPRÁVCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
 
29.1. 2019  ODBOR DOPRAVY MmP  

projednání s vedoucím odboru dopravy ing. Bakajsou. 
Výsledek: Souhlas s návrhem řešení křižovatky Tesla a celkovým řešením ÚS 
Doporučení: V dostatečném předstihu řešit „PLOCHY PRO DOČASNÉ ODSTAVOVÁNÍ 
VOZIDEL“.  
Projednat návrh ÚS ve vztahu s dopravním značením s Bc. Křížem.  
 
6.2.   OHA MmP 

Konzultace za účasti ing. arch. Kavalírové a dalších tří pracovníků odboru. 
Výsledek: OHA sdělí písemně připomínky k zaslanému návrhu ÚS. OHA nesouhlasí 
s umístěním PLOCHY PRO DOČASNÉ ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL prezentované v rámci 
projektové přípravy jiné akce pro investora Pardubický kraj.  Jako alternativu navrhuje plochu 
v areálu Tesly. 
 
18.2.2019 ODBOR DOPRAVY MmP 

Projednání dopravního značení s Bc. Křížem 
Výsledek: Souhlas s návrhem konceptu dopravního značení s několika připomínkami. 
Doporučení: Dopravní značení v konceptu dále projednávat dopravní značení na Policii ČR – 
dopravní inspektorát. 
 
22.2.2019 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – Krajské ředitelství policie 

Pardubického kraje, dopravní inspektorát Pardubice, konzultace s por. 
Moučkou. 

Výsledek: Názor PČR lze shrnout takto: Přilehlé komunikace (ulice Kyjevská a Východní) 
jsou místními komunikacemi ve správě Statutárního města. Dopravní značení na Kyjevské 
ulici už je dopravních značek tolik, že nemá smysl doplňovat další, stačí, když se řidiči budou 
řídit značkami současně již umístěnými. Dopravní stavby navržené ÚS (křižovatka Tesla a její 
propustnost) řešit s výhledem na zvyšující se index motorizace. 
Doporučení: Maximálně kapacitně a systémově řešit dopravu v klidu. Realizovat plochy pro 
odstavování vozidel všude, kde jsou možnosti. 
 
5.3.2019   ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND MmP 

Projednání na úseku památkové péče s ing. Falhaurem 
Výsledek: Památková péče neeviduje žádný zájem této lokalitě. 
Doporučení: Projednat s Bc. Tobiášem alternativu válečného hrobu. 
 
6.3.2019  ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND MmP 
   Projednání s Bc. Tobiášem. 
Výsledek: Jediná cesta ke zjištění specifikace památného místa vede přes pracovníka 
Východočeského muzea Pardubice Mgr. Tetřeva. Na veškeré dotazy na všechny uvedené 

kontakty bylo sděleno, že žádné informace o tomto památném místě nikdo nemá – přece ale 
existuje.  
 
11.3 2019 KHS, konzultace s ing. Pozděnovou  
Výsledek: KHS velmi důrazně upozorňuje na aspekt hluku a jeho šíření v cílovém stavu. 
Doporučuje (a bude požadovat) zpracování hlukové studie spolu s DUR s návrhem a 
doporučením na propojení hmoty Telegrafie s hmotou bariérového domu (ponechat pouze 
průjezdný profil). 
 
4.3.2019 KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 

Prezentace záměrů v areálech Tesly a Nemocnice Pardubického kraje za účasti 
zástupců Pardubického kraje, Pardubické nemocnice, PČR a dalších dle 
prezenční listiny. 

Výsledek: Při prezentaci padala řada otázek, které směřovaly k termínům provádění prací na 
opravě nadjezdu a budování křižovatky Tesla. Otázky byly uspokojivě zodpovězeny a některé 
připomínky jsou zapracovány v textové části ÚS. 

    
5.3.2019 ELEKTRÁRNY OPATOVICE a.s. 

Jednání s Petrem Voženílkem – vedoucím distribuce tepla. 
Výsledek: Páteřní primární vedení horkovodu ve Východní ulici má dostatečnou kapacitu pro 
napojení celého areálu Tesly. Stávající předávací stanice v areálu není v majetku EOP, 
v majetku EOP je pouze přípojka k této stanici.  
Doporučení:  
1. V těžišti areálu realizovat jednu předávací stanici a v rámci areálu řešit sekundární rozvody. 
2. V rámci areálu řešit více předávacích stanic (např. jednu v každém sektoru) se sekundárními 
rozvody v rámci sektorů. 
3. S konkrétními požadavky se obrátit na obchodní středisko EOP.    
 
5.3.2019 ČEZ Distribuce a.s. 

Jednání s p. Blažkem – technikem distribuce elektřiny 
Výsledek: V areálu je stávající trafostanice, k jejímuž odstranění v rámci areálových demolic 
je nezbytné požádat o přeložku. 
Paralelně je nutné podat žádost o připojení lokality. V ÚS je vyznačeno možné umístění 
trafostanice.   
   
27.3.2019 VaK a.s. 

Konzultace s ing. Janouškem 
Výsledek: U vodovodu bude přeložka z důvodů předpokládaného zahloubení nutná a dále 
vodovod a kanalizaci je nutné trasovat po veřejně přístupných plochách a zajistit přístup pro 
servisní techniku a to jak v případě zachování stávající trasy nebo u přeloženého potrubí. 

 
23.4.2019 MmP OHA 

Interaktivní schůzka za účasti ing. arch. Kavalírové a dalších pracovníků 
odboru s prezentací dosavadní podoby ÚS 

 Výsledek: Po projednaných úpravách by ÚS mohla být připravena k odevzdání  
 
24.4.2019 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO 
KRAJE 
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Konzultace s ing. Myšákem, vedoucím oddělení silničního hospodářství a 
dopravní obslužnosti. 

Výsledek: Pracovník odboru ing. Salaba se účastnil společné prezentace dne 4.3. na půdě 
Pardubického kraje.  
Nejdůležitějším poznatkem z konzultace je skutečnost, že silnice III. třídy ve správě 
Pardubického kraje – ulice Kyjevská - končí stávající stykovou křižovatkou před vjezdem do 
nemocnice. Místo navrhované průsečné křižovatky do Tesly a nemocnice již leží na místní 
komunikaci ve správě Statutárního města. Pardubický kraj bere prezentovaný návrh na vědomí 
a nemá k němu připomínky.   
 
 
25.4.2019 MmP OŽP 
  Konzultace s vedoucím odboru ing. Míčou 
Výsledek: Životní prostředí žádné zvláštní zájmy v území nesleduje. O úspěšné likvidaci 
ekologické zátěže informaci má a pouze upozorňuje, že v dalším stupni bude sledovat 
doložení požadavků příslušné legislativy. Bude se jednat zejména o likvidaci srážkových vod 
na vlastním pozemku a zřízení místa na separovaný odpad.  
 
25.4.2019 ŘSD 
  Konzultace s ing. Hostašou   
Ve vztahu k ÚS nesleduje ŘSD žádný specifický zájem. Křížení rychlodráhy s nadjezdem 
bude řešeno samostatně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Městský obvod – Statutární město Pardubice 

     Městský obvod Pardubice IV 
         Úřad městského obvodu Pardubice IV 

                                      Bokova 315, 530 03 Pardubice 
 
 

Zápis ze zasedání Komise pro strategii a rozvoj Městského obvodu Pardubice IV 

konané dne 6. 3. 2019 – část představení územní studie Tesla Kyjevská 

 

přítomní členové komise: Jaroslav Mlateček, Ing. arch. Jan Kovář, Martin Milata, Martin Vítek, 
František Hlubocký 

hosté: Rada Městského obvodu Pardubice IV – Ing. Petr Heřmanský, Jitka Severinová, Jan Procházka 

tajemnice komise: Ing. Tereza Hybská 

Pan Ing. arch. Jan Kovář, zástupce společnosti Adam první spol. s.r.o. přítomným představil návrh 
územní studie Tesla Kyjevská, která je zpracovávána pro budoucího investora v území, jenž je 
společnost Linkcity. Územní studie musí být zpracována, jelikož ji vyžaduje územní plán města 
Pardubic.  

Pan Ing. arch. Kovář prezentoval historii společnosti a areálu Tesla, kde poukázal, že nejcennější část 
celého areálu je budova Telegrafie, která má konstrukční řešení (monolitický železobetonový skelet, 
s minimálním počtem sloupů) vhodný pro zachování objektu a jeho dalšího využití.  

Celá územní studie byla představena jak z hlediska širších vztahů území (krajská nemocnice, nadjezd, 
železniční koridor, vilová čtvrť Pardubičky), tak z hlediska dopravního napojení (MHD, provoz 
linkových autobusů na rychlodráze, železniční stanice Pardubičky – nutnost řešení bezbariérového 
přístupu, napojení areálu z ulice Kyjevská a jeho propojení do ulice Zelená. Dále bylo prezentováno 
rozdělení celého areálu z hlediska samotné výstavby a jeho rozdělení do funkčních sektorů (rodinné 
domy, bytové domy, občanská vybavenost).  

Byl vznesen dotaz na časový harmonogram dalších investic v území – investice v krajské nemocnici 
(parkovací dům, pavilon urgentního příjmu a psychiatrie), rekonstrukce nadjezdu, nového dopravního 
napojení areálu nemocnice.  

Komise pro strategii a rozvoj MO Pardubice IV k navrhovanému řešení územní studie Tesla kyjevská 
nemá námitek za podmínky, že vybouraný materiál z demolice stávajících objektů v areálu bude 
z území odvážen po železniční vlečce podél ulice Východní.  

Zapsala: Ing. Tereza Hybská  
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