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3.  Cíle projektu - zadání.  
 
●Přínosy projektu: definované zadavatelem jsou tyto: 
- Prověření umístění objektu občerstvení 
- Prověření umístění zázemí klubu dračích lodí 
- Návrh rekonstrukce a doplnění cestní sítě, základní vybavenosti této části parku 
- Návrh napojení na inženýrské sítě 
- Rámcový návrh revitalizace vegetační složky parku 
- Doplnění vybavenosti – občerstvení pro park Na špici jako celek 
 
●Cíl projektu: 
- Zpracování územní studie Park Na špici II 
- Prověření umístění objektů občerstvení, loděnice s podmínkou samostatné, případně postupné realizovatelnosti a    
  s vědomím návaznosti na zrekonstruovaný park Na špici 
- Návrh cestní sítě, umístění vybavenosti parku, revitalizace zeleně s vědomím návaznosti na zrekonstruovaný park  
  Na špici 
- Projednání studie s dotčenými orgány, správci, majiteli sousedních pozemků, občanskými sdruženími 
- Odevzdání studie ve stavu, který bude jasným podkladem pro další stupně projektové dokumentace 
 
●Dodatečné pokyny: 
Z jednání se zástupci vedení města a městského obvodu dne 7. 12. 2015 vyplynuly tyto dodatečné pokyny 
(zapsáno a zasláno K. Koupalovou e-mailem 9. 12. 2015): 

 Z návrhu územní studie bude vypuštěn objekt loděnice, občerstvení, zázemí zahradníků a parkourové hřiště 
 Objekt stávajícího občerstvení bude potvrzen ve stávající stopě jako dočasný s tím, že na něj bude 

navazovat veřejné prostranství s možností částečného zastřešení terasou 
 Zpevněná plocha s přípojkami pro umístění drobné architektury při jednorázových akcích v parku, včetně 

plochy pro petangue bude ponechána 
 Cestní systém, včetně mobiliáře bude ponechán 
 Rezerva pro novou lávku bude ponechána 
 Bude navržen způsob osvětlení prostoru 

 
4. Stávající stav  
 
V roce 2014 byl úspěšně revitalizován park Na špici. Park byl lávkou přes Chrudimku propojen na centrum města, 
na břehu Čičáku bylo vybudováno zázemí parku – pavilon. Na samém soutoku Labe a Chrudimky byla zcela 
zrekonstruována loděnice. Park byl dovybaven – lavičky, osvětlení, dětské a cvičební prvky, sportovní hřiště… 
Po realizaci je park hojně navštěvován, avšak projevila se absence občerstvení v objektu zázemí parku. Vzhledem 
k přísným hygienickým normám není možné občerstvení řešit jednoduchým objektem (stánkem) v blízkosti zázemí 
parku. MO I po dohodě s OHA došel k závěru, že umístění objektu občerstvení bude prověřeno v prostoru mezi ulicí 
Na Ležánkách a Spojilským odpadem (z pohledu zrekonstruovaného parku za Spojilským odpadem). Na základě 
jednání na MO I bylo dohodnuto, že umístění objektu občerstvení včetně rekonstrukce a doplnění cestní sítě, 
vybavenosti parku a revitalizace vegetace bude prověřeno územní studií, která se případně stane podkladem pro 
další stupně projektové dokumentace. 



Popis jednotlivých částí parku: 
 
Cestní síť 
Stávající cestní síť je tvořena cestami s asfaltovým povrchem v šířce 3 – 5 m. Okraje cest jsou místy degradované 
prorůstající vegetací a v blízkosti stromů s mělkými kořeny je povrch narušen jejich kořenovým systémem. Celkový 
stav cestní sítě je nevyhovující a větší nerovnosti povrchu mohou ohrožovat bezpečnost chodců a cyklistů při 
návštěvě parku. 
 

   
 
Parkový mobiliář 
V řešeném území je celkem 6ks parkových laviček tvořených kostrou z ocelových uzavřených profilů zakotvených 
v betonových patkách a sedákem a opěrákem z dřevěných masivních prken. Uspořádány jsou do dvojic, 
umístěných na 3 místech. Lavičky doplňují celkem 3 ks odpadkových košů z pozinkovaného plechu na ocelové 
trubce zakotvené v betonové patce. Celkový stav laviček a košů je neuspokojivý. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Travnaté plochy 
Stávající travnaté plochy jsou většinou udržované pravidelným sekáním. V řešeném území jsou tři významnější 
ucelené plochy trávníku – plocha za provizorním občerstvením, plocha na východní hranici parku sousedící 
s parcelami rodinných domů, a plocha rovnoběžná se Spojilským odpadem. Ta je největší a zároveň nejhodnotnější, 
protože je nejméně stíněna okolními stromy. 
 

 
 
Dendrologie, stromy 
V řešeném území se nachází větší množství vzrostlých stromů. Nejčasněji vyskytující se druhy jsou vrby, lípy, 
javory, jasany, duby a olše. V používaných částech parku je prováděna základní údržba. V špatně přístupných 
místech, zejména podél kanálu Halda, není prováděna údržba skoro žádná, stromy jsou přerostlé a je tu i množství 
náletové zeleně a keřů. Podrobně stávající stav všech stromů v řešeném území – růstový a zdravotní, řeší 
Dendrologická revize, zpracovaná v srpnu 2012 Ing. Hamerníkem a aktuální stav je zdokumentován na 
internetových stránkách www.stromypodkontrolou.cz. 
 

   
Situace v používané části parku      Situace kolem kanálu Halda 
 
 
 
 
 
 



Inženýrské sítě 
 
Kanalizace 
V rámci rekonstrukce první části parku Na Špici byla provedena přípojka tlakové kanalizace DN50 z potrubí PE63 
z nově zřízené čerpací šachty VaK v ulici Na Ležánkách do objektu Pavilonu, a k objektům loděnice na východním 
konci parku. Přípojka je vedena ve stopě parkové cesty vedoucí od ulice Winternitzova, podél provizorního 
občerstvení a na křižovatce cest ze stopy odbočuje kolmo na Spojilský odpad. Je provedena převážně 
bezvýkopovou technologií řízeným podvrtem. Podchod pod Spojilským odpadem je proveden též řízeným podvrtem 
v chráničce DN80 z potrubí PE90, zakončené na obou koncích v armaturních šachtách. U objektu Pavilonu a obou 
objektů loděnice jsou zřízeny čerpací šachty o vnitřním průměru 1,0m, hloubce 1,8m s uzamykatelným poklopem. 
Vystrojeny jsou řezacím čerpadlem s pojistným ventilem a zpětnou klapkou. Z těchto šachet jsou splaškové vody 
tlakově čerpány do klasické gravitační stoky v ulici Na Ležánkách. 
 
Voda 
V rámci rekonstrukce první části parku Na Špici byla provedena přípojka vody DN50 z potrubí PE63 napojeného 
navrtávkou do stávajícího vodovodního řadu DN250 v ulici Na Ležánkách. Za napojením je provedena vodoměrná 
šachta. Přípojka pro objekty v parku, pítka a sprchu, je vedena souběžně s přípojkou kanalizace – viz výše, 
převážně bezvýkopovou technologií řízeným podvrtem. Podchod pod Spojilským odpadem je proveden též řízeným 
podvrtem v chráničce DN80 z potrubí PE90, zakončené na obou koncích v armaturních šachtách. 
 
Elektro - silnoproud 
V rámci rekonstrukce první části parku Na Špici byla zřízena nová distribuční trafostanice ČEZ u hlavního vstupu do 
parku - u odbočky Spojilského odpadu z Chrudimky. Jde o kabelovou kompaktní DTS s napěťovou hladinou 
35/0,4kV, s výkonem 630 kVA, osazenou transformátorem 250 kVA. Z ní pokračuje nový kabel z distribuční sítě NN 
0,4kV ČEZ Distribuce a.s. k přípojkovým skříním u jednotlivých objektů - loděnice v západní části parku, nového 
pavilonu u jezírka Čičák a k přípojnému bodu na louce.  
 
Veřejné osvětlení – areálový rozvod 
V rekonstruované části parku byl zřízen nový areálový rozvod VO připojený přímo do distribuční sítě ČEZ. Odběr 
el.energie je měřen příslušným tarifem a připojení je provedeno v rozvaděči v objektu Pavilon. Systém osvětlení je 
spínán soumrakovým čidlem. Kabely CYKY 5x6 jsou uloženy v zemi, v hloubce 0,7m pod úrovní terénu, resp. 1m 
pod úrovní vozovky. Správu VO zajišťují Služby města Pardubic a.s. 
 
Stávající objekty 
 
U vstupu do parku ze směru od ulice Na Ležánkách se nachází provizorní a dočasný objekt občerstvení U Lupťáka, 
který je tvořen starou, dřevem opláštěnou maringotkou, doplněnou dřevěnými přístavbami zastřešení, skladu 
zahradního nábytku a oplocením. Předpokládáme budoucí odstranění objektu, nejpozději v roce 2023, kdy nájemci 
vyprší smlouva s Magistrátem města Pardubic. Dočasnost stavby stávajícího objektu občerstvení vyplývá ze 
smluvního vztahu k pozemku pod objektem občerstvení. Vzhledem k tomu, že celý park na Špici byl již 
zrevitalizován a počítá se i s revitalizací prostoru za Spojilským odpadem, je žádoucí stavbu i navazující veřejný 
prostor zkultivovat. 
 

   
Občerstvení u Lupťáka – oploceni                     Občerstvení u Lupťáka – sklad zahradního nábytku 
 
 
5. Navrhované řešení 
 
Cestní síť 
Stávající cestní síť zůstává zachována ve stávající stopě. Některé cesty navrhujeme mírně zúžit tak, aby jejich šířka 
odpovídala příslušnému významu. Stávající cestu na východní hranici řešeného území, (u pozemků rodinných 
domů) navrhujeme výrazněji zúžit tak, aby mezi cestou a oplocením vzniknul zelený travnatý pás doplněný nízkou 
vegetací a několika lavičkami. Provedení cesní sítě by mělo být stejné, jako v již rekonstruované části parku. Tam, 
kde je stávající asfalt v dobrém stavu, lze ho zachovat jako podkladní vrstvu pro finální koberec z probarveného 
asfaltu. Tam kde je povrch degradovaný, bude nutné provést podkladní asfalt nově, včetně souvisejících 
podkladních vrstev. Okraje cest budou provedeny z žulových kostek do betonového lože ve stejné rovině jako finální 
vrstva asfaltového povrchu. 
 

 
 
 
 
 
 



Další nové zpevněné plochy 
 
Dřevěné „pražce“ 
V místě stávající asfaltové cesty podél travnaté plochy lemující Spojilský odpad navrhujeme provést cca 3,5 m 
široký pás zpevněné plochy z dřevěných „pražců“ z masivního dubového dřeva ve stejném provedení, jako je plocha 
u nového pavilonu. Tento zpevněný pás bude sloužit pro umístění drobné architektury při jednorázových akcích 
v parku, popř. k umístění dočasných objektů (kontejnerů) v době pořádání Olympijských her v roce 2016. 
 

 
Referenční provedení dřevěných „pražců“ 
 
Mlatové plochy 
Mezi zpevněným pásem z dřevěných „pražců“ (viz výše) a travnatou plochou podél Spojilského odpadu je v šířce 
cca 6,5 m navržen pás s maltovým povrchem, který bude sloužit jako relaxační plocha pro umístění stolků a židlí při 
jednorázových akcích a k dalším aktivitám. Další mlatová plocha by měla vzniknout před dočasným objektem 
občerstvení. Tuto plochu lze částečně zastřešit terasou. Mlat – jemné kamenivo světle okrové barvy, valouny 
křemencové. Povrch z vápencové lomové výsivky okr.barvy tl.50mm, roznášecí vrstva z drceného kameniva dvou 
frakcí. Propustný povrch – dešťové vody jsou vsakované v ploše. 
 

 
Referenční provedení mlatových ploch 
 
Parkový mobiliář 
Stávající parkový mobiliář tvořený lavičkami a odpadkovými koši bude demontován a nahrazen novým. Lavičky i 
odpadkové koše budou umístěny ve větším počtu a v nových pozicích.(viz výkres) Lavička je na přání zadavatele 
navržena s opěrákem. Je tvořená ocelovou žárově zinkovanou konstrukcí svařenou z trubek kruhového průřezu a 

silné pásoviny tvořící plynulou křivku sedáku s opěrákem. Ten je tvořen dřevěnými latěmi o průřezu cca 25 x 60 
mm. Nosná konstrukce je zakotvená v betonových patkách.  
Odpadkové koše jsou navrhovány kruhového půdorysu, se stříškou, opláštěné dřevěnými lamelami. Konstrukce 
ocelová, žárově zinkovaná s vypalovacím lakem. Koš bude zakotvený do betonového základu pomocí závitových 
tyčí. Objem vnitřní nádoby ze zinkovaného plechu je 45 l. 
 

   
Referenční provedení parkového mobiliáře 
 
Veřejné osvětlení - areálový rozvod 
Součástí návrhu je i areálové osvětlení této části parku. Navrhujeme použít stejný typ svítidel, jako v již 
rekonstruované části parku, kde je navrženo nízké atypické svítidlo typ „patník“, které je odolnější vůči poškození. 
Svítidlo je složeno z ocelového sloupku výš. 0,85 m, d=180 mm s integrovaným svítidlem LED s min. krytím IP 67. 
Rozmístění světelných míst bude provedeno dle výkresu situace – návrh. Vzhledem k malému počtu (5ks) a 
nízkému příkonu LED zdrojů předpokládáme, že areálový rozvod v nové části parku bude připojen do jednoho ze 
stávajících okruhů VO připojeného ve stávajícím objektu pavilonu. 

 
Referenční provedení parkového osvětlení – verze patník 



Další nově navrhované prvky v parku 
 
Stojan na kola 
U centrální části pražcové zpevněné plochy je umístěn stojan na kola, tvořený sestavou držáků z ohýbaných, žárově 
zinkovaných trubek ve tvaru P. Držáky v rozestupu 80cm budou kotvené do betonového základu pomocí závitových 
tyčí. 

     
 
Lávka 
V místě napojení stávající asfaltové cesty od pavilonu u Čičáku na cestu podél Spojilského odpadu navrhujeme 
umístění nové lávky přes Spojilský odpad. „Pobytová“ lávka s šířkou cca 4m bude mít nosnou konstrukci 
z dřevěných trámů, pochozí plocha bude provedena z masivních dřevěných prken a zábradlí je navrhováno 
v podobě sítě z nerezových lanek, vypnuté v rámu z dřevěných trámků. Na obou stranách se počítá se založením 
na betonové patky. Lávka by měla sloužit nejen k pěšímu propojení obou břehů Spojilského odpadu, ale též ke 
krátkému zastavení s možností přímého výhledu na vyčištěné koryto s vodomilnou vegetací. 

 
Navrhované řešení nové lávky přes Spojilský odpad 

 
Inženýrské sítě 
Kvůli připojení nových objektů občerstvení a loděnice na inženýrské sítě bude potřeba vybudovat následující 
přípojky: 
 
Kanalizace 
Přípojka tlakové kanalizace bude provedena v nově vybudované šachtě, v místě hřiště na parkour. V této šachtě 
může být připojen jak objekt občerstvení, tak nové loděnice. Provedení přípojky bude tlakové s dimenzí DN50 
trubkou PE63. U nově navrhovaného objektu občerstvení a objektu loděnice budou zřízeny čerpací šachty o 
vnitřním průměru 1,0m, hloubce 1,8m s uzamykatelným poklopem. Vystrojeny budou řezacím čerpadlem 
s pojistným ventilem a zpětnou klapkou. Ovládání bude zajištěno plovákovou sestavou a poblíž umístěným 
rozvaděčem. Z těchto šachet budou splaškové vody tlakově čerpány do klasické gravitační stoky v ulici Na 
Ležánkách.  
 
Voda 
Přípojka vody může být provedena v nově vybudované šachtě, v místě hřiště na parkour. V této šachtě je možné 
připojit jak objekt občerstvení, tak nové loděnice. Odběr vody se bude měřit v příslušných vodoměrných šachtách u 
každého objektu zvlášť – viz pavilon. 
 
Elektro – silnoproud 
Kabelová přípojka elektro – silnoproud může být provedena buď 
a) Ze stávajícího rozvaděče v objektu pavilonu 
b) Odbočkou ze stávajícího kabelu uloženém podél cesty mezi Čičákem a Spojilským odpadem zřízením nového  
    rozvaděče. Rozvaděč navrhujeme v podzemním provedení, které je nenápadné a nenaruší přírodní ráz parku. 
 

     
 

Elektronické komunikace 
Napojení areálu parku na elektronické komunikace bude realizováno bezdrátovou technologií. Konkrétní řešení je 
ponecháno na výběru budoucího provozovatele objektu občerstvení a uživateli loděnice dračích lodí. 

 
 
 
 



Objekt občerstvení 
V místě stávající asfaltové cesty podél travnaté plochy lemující Spojilský odpad – cca v polovině zpevněného pásu 
z dřevěných „pražců“ je možné v budoucnu umístit objekt nového občerstvení. Součástí objektu bude kromě výdejní 
částí s jedním, nebo dvěma okny i přípravna, příruční sklad a WC pro personál. Na boční straně objektu se počítá 
s dvojicí vstupů na WC pro hosty občerstvení. Jako nejjednodušší způsob provedení se jeví použití upraveného 
lodního kontejneru, jehož další výhodou je kromě rychlosti realizace i vysoký stupeň odolnosti vůči vandalům. Ze 
zahraničí jsou známy spousty různých způsobů úprav těchto kontejnerů na dočasné i trvalé objekty občerstvení, 
galerie, ale i malá pódia pro hudební, nebo divadelní produkci. Možností je i výroba kontejneru přímo na míru dle 
požadavků klienta u některého ze specializovaných výrobců kontejnerových systémů v ČR. Kontejner je možné i 
opláštit různým materiálem, např. dřevěnými prkny.  
 
Vzhledem k tomu, že cca do roku 2023 bude v provozu stávající dočasný objekt občerstvení u vstupu do 
parku od ulice Na Ležánkách, nejeví se realizace nového objektu občerstvení jako hospodárná. Navrhované 
řešení by mělo smysl realizovat až v dalších letech, po odstranění stávajícího objektu. 
 

 
Možné dispoziční řešení objektu kontejneru občerstvení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
Referenční objekty občerstvení ve formě kontejnerů 
 
Objekt loděnice 
Součástí zadání bylo prověření možnosti umístění zázemí klubu dračích lodí – loděnice. Vzhledem k velikosti 
objektu, který vyplývá z požadavků zástupců klubu (cca 10 x 21m) bylo potřeba nalézt místo, kde by objekt působil 
co nejméně rušivě a hlavně nebránil ostatním návštěvníkům této části parku v jeho využívání. Zároveň bylo třeba 
vzít v úvahu logické provozní návaznosti uživatelů loděnice – příjezd přívěsu s loděmi, transport lodí k molu na Labi, 
zbudovanému v předchozí části rekonstrukce parku.  
 
Po zvážení těchto požadavků a projednání různých variant řešení s majiteli sousedících pozemků, 
občanskými iniciativami a dalšími dotčenými, bylo konstatováno, že umístění nového objektu loděnice 
nebude vzhledem k velikosti a komplikovaným provozním souvislostem studií doporučeno. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vegetační úpravy 
 
Stromy 
U stávající výsadby stromů by se mělo provést kácení a prořezání v souladu a doporučením dendrologické revize 
(Ing. Hamerník). Celkem je navrženo k vykácení 89 dřevin z celkového počtu 371 (24%) a je pravděpodobné, že 
dojde i ke kácení menšího počtu stromů v místech navrhovaných stavebních zásahů. Proto též doporučujeme 
provést výsadbu několika nových stromů. Přesnější rozsah nové výsadby a stanovení vhodné druhové skladby bude 
určeno v dalších fázích projektu. Zásahy do stávající vegetace jsou veřejností vnímány velmi citlivě a je potřeba 
počítat i s projednáním s místními občanskými sdruženími, a ev. zapracováním přínosných podnětů do dalších 
stupňů projektové dokumentace. 
 
Trávníky 
Stávající trávníky jsou většinou v použitelném stavu a předpokládáme jejich revitalizaci. Ta by měla spočívat 
v provzdušnění aerifikátorem a následné vertikulaci, neboli prořezání trávníku. Trávník by se měl přihnojit, lehce 
zapískovat a na prořídlých plochách provést dosev trávníku. 
V případě, že bude potřeba na některých plochách založit trávník nový (např. na silně poškozených místech během 
stavby, na okrajích nových cest, apod.), mělo by se postupovat následně. Na srovnaný terén a stávající zeminu 
aplikovat selektivní herbicid, který zamezí pozdějšímu prorůstání nežádoucího plevele do trávníku. Nanést vrstvu 
kvalitní zeminy vhodnou pro pěstování trávníku, přihnojit a provést rovnoměrnou výsadbu travního semene, které 
bude následně zapraveno do zeminy. Samozřejmostí je pravidelné zavlažování (až 2x denně) během klíčení osiva. 
 
Vstupní část parku u ulice na Ležánkách 
Plocha mezi ulicí na Ležánkách a stávajícím provizorním občerstvením je charakteristická velmi hustě rostoucími 
stromy (většinou lípy, javory, duby), které svými listy stíní tak, že znemožňují růst travobylinného společenstva a 
povrch zeminy je většinou holý. Navrhujeme proto razantnější prořezání stávajících perspektivních stromů a 
vykácení stromů nemocných, nebo neperspektivních (viz dendrologická revize Ing. Hamerníka). Poté by bylo 
vhodné provést výsadbu půdopokryvnými rostlinami, které jsou nenáročné na světlo, například břečťan (Hedera 
helix), tlustolistník (Pachysandra), nebo různé kapradiny, apod.. Pás široký cca 6m, sousedící s ulicí na Ležánkách, 
lze do budoucna využít jako rezervu pro parkování s možností umístění 8-12 vozidel. 

   
Pachysandra          Hedera helix 
 
Koryto Haldy 
Stávající koryto Haldy v rozsahu řešeného území navrhujeme vyčistit od odpadků, napadaných větví, listí a 
odbahnit. Součástí by mělo být i vyčištění od drobné náletové vegetace v podobě keřů. Dále by bylo vhodné po 

obou březích vysadit podobně jako u Spojilského odpadu vodomilné rostliny, jako například Orobinec úzkolistý ev. 
širokolistý, Lesknici rákosovitou, Zblochan vodní, apod. 

     
Orobinec úzkolistý                 Lesknice rákosovitá                   Zblochan vodní 
 
 
Možnosti dalšího rozvoje a propojení 
 
Za kanálem Halda, resp. za jiho – západní hranicí řešeného území se nachází rozsáhlý areál bývalých pekáren, kde 
nyní působí několik firem. Vzhledem k tomu, že jde o atraktivní území blízko městského centra, kde je umístění 
výrobních areálů nepříliš vhodné, předpokládáme v dalších letech transformaci tohoto areálu na vhodnější funkci. 
Mohla by tu vzniknout nová část města s polyfunkční náplní s kombinací bydlení, rekreace a drobných služeb. 
Z tohoto důvody naznačujeme v situačním výkrese možné budoucí propojení tohoto areálu s touto částí parku na 
Špici. Mohla by tu též vzniknout minimálně jedna nová lávka přes kanál Halda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Seznam vlastníků pozemků ležících nebo sousedících s řešeným územím 
 
 
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 
 
504/2           1402/8   2679/1                         507/1  

       
 
 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 
 
2776/7    3787/2 

   
 
 
UB REAL ESTATE a.s., Pekařská 598/1, Jinonice, 15500 Praha 5 
 
516/1  

 
  
 
Goldfein CZ s.r.o., Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 11000 Praha 1 
 
512/4    8299    519/21 

   
 
 

Holeček Miloš, Divišova 449, Studánka, 53003 Pardubice 
 
507/2    507/3    1402/5 

    
 
 
Popov Georgi Ing., Na Ležánkách 1862, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice 
 
1402/4    1402/3 

  
 
 
Černohous Michal, Dašická 1238, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice 
 
1402/7    1402/6 

  
 
 
Drenko Michal Mgr., Na Ležánkách 1860, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice 
 
1402/1     1402/2    10721 

    
 
 
 
 



7. Projednání 
 

Studie byla dne 11. 11. 2015 v rozpracovanosti projednána na místě s majiteli sousedních pozemků, občanskými 
sdruženími a zástupci města. Jednání se zúčastnili náměstkyně primátora H. Dvořáčková, starosta MO I J. Menšík, 
OHA – P. Pannová, K. Koupalová, Š. Vacík, zástupci zpracovatele Atelier M1 architekti – P. Joba, J. Havlas, OS 
Zelená pro Pardubicko – J. Linhart, OS Chráníme stromy – J. Svoboda, sousedé – p. Holeček, p. Holečková, p. 
Popov, p. Popová, p. Drenko, p. Drenková, p. Černohous, p. Černohousová, p. Ľuptovský, p. Ľuptovská, p. Sedlák, 
p. Georgievová. 

 
 

Účastníci jednání vznesli následující připomínky (zapsala K. Koupalová): 
 
- Umístění občerstvení vedle objektu zázemí zahradníků je nevhodné, zázemí zahradníků bude znamenat    
  nepořádek, zápach benzínu…. 
- Pobytová louka je trvale podmáčená, bez náročných terénních úprav nebude fungovat 
- Objekt loděnice je nesmyslně daleko od Labe, dle informace pana Holečka již oddíl dračích lodí s umístěním  
  loděnice v těchto místech neuvažuje 
- Radnice musí řešit hluk v parku – jak to udělá? 
- Proč se ve studii umisťuje nové občerstvení, když zde funguje stávající. 
- Umisťování aktivit, které produkují hluk, je v parku – ve funkční ploše zeleň rekreační v rozporu s územním plánem 
- Nesouhlas s umisťováním jakýchkoliv nových staveb v této části parku, netýká se objektu stávajícího občerstvení 
 
Tyto připomínky byly zpracovatelem této studie zohledněny a zapracovány do její výsledné podoby. 
 
 
V Atelieru M1 architekti s.r.o.  
v prosinci 2015 zpracovali 
 
 
Ing. arch. Jakub Havlas  Mgr. akad. arch. Pavel Joba 
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