
Dotaz ze dne 22. 1. 2013 
Č. j. MmP 5064/2013,  žádost o informaci – projekt Multimodální uzel 
 
Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 
(navazuje na č. j. MmP 800/2013) 
Propojovací komunikace - multimodální uzel, územní plán 
 
Dobrý den, 
v návaznosti na odpověď pana náměstka Bílka ze dne 10. 1. 2013 prosím o informace 
ohledně plánované komunikace, která má spojit křižovatku "U Marka" s ulicí Kpt. Bartoše. 
V odpovědi se uvádí: "Navržená propojovací komunikace je navržena dle územně plánovací 
dokumentace a tvoří první část přeložky silnice I/36 v novém vedení dle platného územního 
plánu. ... Z širších urbanisticko-dopravních vztahů bude dále propojovací komunikace v 
budoucnu navazovat na komunikaci mezi obchodními domy (Obi a Albert). Tato komunikace 
se bude napojovat na silnici I/37." 
Podle sdělení magistrátu z roku 2011 se má jednat o obslužnou komunikaci 3. třídy. 
 
1. Bude tato komunikace po výstavbě místní komunikací, nebo silnicí, a které třídy? 
 
2. V budoucnu (např. po navázání na komunikaci mezi obchodními domy, napojení na I/37) 
půjde o místní komunikaci, nebo o silnici, a které třídy? Kdy - ve které fázi - k případnému 
přeřazení do jiné kategorie / třídy dojde? Bude se při tom silnice rozšiřovat? 
 
3. Podle odpovědi má být propojovací komunikace vyhrazena pouze pro osobní vozidla. 
Bude tomu tak i v případě, že zde bude přeložka silnice I/36, resp. silnice bude prodloužena 
za Kpt. Bartoše nebo napojena na silnici I/37 nebo zařazena do I. či II. třídy? Kterou trasou 
budou jezdit nákladní vozidla v případě přeložení silnice I/36? 
 
4. Bylo provedeno zjišťovací řízení EIA ? 
 
5. Kdy nejdříve bude zahájena stavba této komunikace? 
 
6. Územní plán počítá s komunikací VI/8/1k, která částečně vede jinou trasou, než plánovaná 
propojovací komunikace (v územním plánu je zakreslena modro-šedě a vede přes současné 
autobusové nádraží). Prosím o objasnění tvrzení, že propojovací komunikace jako část 
přeložky silnice I/36 je v souladu s územním plánem. Prosím také o informaci, zda územní 
plán, ze kterého vycházím, je platný: 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-
dok/seznam_upd/pardubice/z-meny-up/6-zmeny/doprava-koordinace.pdf 

 
 
Odpověď na dotaz č. j. MmP 5064/2013 ze dne 4. 2. 2013 
 

Dovoluji si reagovat na Vaši žádost ze dne 22.1.2013 o poskytnutí informace podanou 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, která se týká 
propojovací komunikace v projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. 



 
K jednotlivým bodům Vám sděluji následující: 
 
AD1/ Komunikace bude po výstavbě komunikací místní. 
 
AD2/ V budoucnu bude místní komunikací a rozšiřovat se nebude. 
 
AD3/ Nová propojovací komunikace bude vyhrazena jen pro osobní vozidla, nákladní vozidla 
           budou jezdit po stávající trase. 
 
AD4/ Zjišťovací řízení EIA nebyla vypracována. Dle zjišťovacího řízení kraje nebyla nutná. 
 
AD5/ Předpokládá se, že stavba bude zahájena do roku 2014. 
 
AD6/ Nová část komunikace vede dle územního plánu po autobusovém nádraží vedle po 

stávající komunikaci (finanční úspory), dle územního plánu by se musela budovat nová 
křižovatka s Palackého, překládat část rychlodráhy a byl by nutný další zábor zeleně  a 
kácení stromů.  

 
Dále si Vás dovoluji informovat, že územní plán, ze kterého vycházíte, je v současné 
chvíli platný. 

 
S pozdravem 
 
Ing. Michal  Koláček, náměstek primátorky 
 

 
 


