Zápis
z 21. jednání Komise pro strategii a smart city
5. 5. 2021; schůzka Microsoft Teams

Přítomni: Leoš Příhoda, Pavel Kožíšek, Michal Javůrek, Filip Vařecha, Jiří Nožička, Michal Sláma, Jan
Nadrchal, Karel Haas, Zdeněk Přikryl, Daniel Frýda, František Weisbauer, Jan Kafka, Pavol Škuliga
Omluveni: Tajemnice komise: Blanka Doležalová
Hosté: Petr Kvaš, Martin Kovář, Lenka Marková, Jan Chvojka, Filip Hoffman
(jména jsou uváděna bez titulů)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Studie Sídelní zeleň – (Martin Kovář, Florart) - prezentace
Červeňák – dokončení
ITI – projekty digitalizace VS pro IT, programové období 2021+
Areál Hůrka – dokončení
Diskuse
_______________________________________________________________________

Leoš Příhoda

-

Zahájil jednání Komise pro strategii a smart city
informoval o bodech programu
návrh programu (včetně hostů) byl většinou členů komise odsouhlasen

A. V průběhu jednání byla schválena tato usnesení:

Ad 1) Studie Sídelní zeleň - prezentace

Ad 2) Červeňák – dokončení

Ad 3) Areál Hůrka - dokončení
Karel Haas
Usn. č. 71
1

KPSSC se seznámila s analýzou přípravných prací, týkajících se areálů Hůrka a doporučuje dále
postupovat v souladu se strategickými dokumenty města (Strategický plán, Strategie bydlení)
a zejm. v souladu s Územním plánem, který jasně vymezuje činnosti vhodné pro toto území. Do
příp. developerské soutěže doporučujeme koncipování nového developmentu i přestavovaných
veřejných prostranství a objektů se zaměřením na klimatické změny (energ. úspory, zadržování
a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, zeleň a další prvky pro minima
lizaci efektu tepelných ostrovů…)
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1
Usn. č. 72
Dále vyčlenit místo pro:
•

parkovací dům po dohodě s odborem dopravy

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1
Usn. č. 73
Dále vyčlenit místo pro:
•

mateřskou školu po dohodě s odborem školství

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 1
Usn. č. 74
Dále vyčlenit místo pro:
•

pro nakládání s odpady včetně záměru CEKVO (Centrum
komplexního využití odpadů)

Pro: 1, proti: 7, zdržel se: 3, nehlasoval: 1
Usn. č. 75
Dále vyčlenit místo pro:
•

např. Kávoviny a pekárny za účelem uvolnění ploch v centru města
pro bydlení a městské funkce

Pro: 3, proti: 3, zdržel se: 5, nehlasoval: 1
Usn. č. 76
Dále vyčlenit místo pro:

2

•

infrastrukturu pro sport, která by jinak vznikala na zelené louce a
zabírala tak ornou půdu či krajinu

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1
Usn. č. 77
Dále vyčlenit místo pro:
•

infrastrukturu pro obchod a služby, která by jinak vznikala na zelené
louce a zabírala tak ornou půdu či krajinu

Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 1
Usn. č. 78
Dále vyčlenit místo pro:
•

umístění útulku pro opuštěná zvířata

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3, nehlasoval: 1
Usn. č. 79
Dále vyčlenit místo pro:
•

funkci bydlení

Pro: 9, proti: 1, zdržel se: 1, nehlasoval: 1
Usn. č. 80
KPSSC navrhuje a doporučuje RmP:
•

•

•

vyzvat zastupitelské kluby zastoupené v ZmP k předložení
konkrétních návrhů na využití lokality Hůrka pro plnění veřejných
funkcí města. T: do 31. 5. 2021
uspořádat vhodným způsobem (ať face to face“ nebo on-line)
participační workshopy s vybranými stakeholdery k nejvhodnějším
možnostem využití lokality Hůrka pro plnění veřejných funkcí města.
T: do 30. 6. 2021
předložit ZmP a projednat v ZmP jako řádnou zprávu konkrétní
možnosti a konkrétní návrhy na využití lokality Hůrka pro plnění
veřejných funkcí města. T: do 30. 9. 2021

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1
3

Ad 4) ITI – projekty digitalizace VS pro IT, programové období 2021+

Usn. č. 81
KPSSC navrhuje a doporučuje RmP a ZmP zařadit projekty
•
•
•

Datová platforma města, včetně městských obvodů, pro analytiku a
reporting
Projektový portál města, včetně městských obvodů
Digitalizace interních procesů města, včetně městských obvodů, a
digitalizace správních i samosprávných agend města vůči občanům,
včetně mobilní komunikace města s občany

mezi projekty statutárního města Pardubice pro programové období dotačních zdrojů EU 2021+.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 1
Schváleno

Ad 5) Diskuse
Útulek pro psy – Diskuse

Usn. č. 82
KPSSC nepovažuje umístění útulku pro psy do lokality Dukelského lesa (objekt tzv. Bobr).
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 2
Schváleno
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C. Termín příštího jednání komise:
10. 6. 2021 v 15:00 hod (online, eventuelně prezenčně)
Dosud přihlášená témata na příští jednání 10. 6. 2021:
1. Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice (Martin Kříbala-PM)
2. Červeňák – finální studie
3. SPRM – vyhodnocení za rok 2020

Zapsala: Blanka Doležalová
Ověřil: Dan Frýda
Schválil: Leoš Příhoda
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