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Úvod 

M�stský obvod Pardubice I za�al p�sobit jako samosprávný celek 

s volenými orgány  15. 11. 2002. V prvních 4 letech své �innosti prokázal 

oprávn�nost svého vzniku. V pr�b�hu let 2002 – 2006 se poda�ilo p�ipravit a 

uskute�nit celou �adu akcí, které p�isp�ly k rozvoji obvodu. V letech  

2007 – 2010 je tedy na co navazovat.  

M�stský obvod Pardubice I je situován do st�edu m�sta. Z hlediska 

charakteru zástavby je velmi rozmanitý. Je v n�m M�stská památková 

rezervace, p�irozené centrum m�sta s hlavními t�ídami, vilková zástavba a 

�inžovní domy p�evážn� z první poloviny minulého století i n�kolik sídliš� 

postavených po roce 1945. V obvod� sídlí Magistrát m�sta Pardubice a Krajský 

ú�ad Pardubického kraje  i mnoho významných hospodá�ských institucí, banky, 

pojiš�ovny, r�zné státní ú�ady, na území obvodu je celá �ada škol, kulturních a 

sportovních za�ízení. 

Obvod má Statutem m�sta Pardubice vymezena práva a povinnosti, 

které tvo�í rámec jeho �innosti, má sv�j rozpo�et, z n�hož financuje výdaje 

spojené se zabezpe�ením b�žného chodu obvodu a výdaje na akce, zam��ené 

na zlepšení vzhledu a funk�nosti obvodu, p�edevším v oblasti dopravy a 

životního prost�edí. 

Program rozvoje vychází z finan�ních možností obvodu, p�i�emž budou 

hledány cesty dalšího financování jak z rozpo�tu m�sta, tak i ze státního 

rozpo�tu a z program� Evropské unie. 

Program rozvoje M�stského obvodu Pardubice I je �len�n do šesti 

základních kapitol. P�ílohou je seznam akcí s p�edpokladem realizace ve 

volebním období 2007 až 2010. 
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I �ešení p�ípravy a podílu m�stského obvodu na 

architektonických, urbanistických a velkých 

investi�ních zám�rech m�sta 
 

Jedná se o oblast, kterou m�stský obvod p�ímo v rámci své �innosti 

nevytvá�í. Architektonické a urbanistické zám�ry m�sta a p�íprava velkých 

investic jsou pln� v kompetenci m�sta. To by však nem�l být d�vod, aby se 

m�stský obvod prost�ednictvím svých orgán�, p�ípadn� prost�ednictvím �len� 

zastupitelstva m�stského obvodu, kte�í jsou sou�asn� �leny Zastupitelstva 

m�sta Pardubic, nesnažil tuto oblast ovliv�ovat. Strategický plán m�sta bude 

aktualizován v roce 2007. Pro dosažení kvalitních a pokud možno co nejmén� 

konfliktních výsledk� je žádoucí, aby požadavky obvodu byly do p�ipravovaného 

strategického plánu m�sta zahrnuty. M�stský obvod se vyjad�uje  k jednotlivým 

akcím, a proto je nutné, aby o nich m�l dostate�né a v�asné informace. 

V pr�b�hu let 2007 – 2010 by se m�ly M�stského obvodu Pardubice I týkat 

p�edevším tyto  velké investi�ní zám�ry: 

- vybudování p�ší zóny na t�íd� Míru 

- rekonstrukce Pasáže 

- 2. a 3. etapa dostavby Masarykova nám�stí 

- rekonstrukce Tyršových sad� 

- �ešení areálu Letního stadiónu 

- revitalizace areálu bývalé Prokopky 

Tyto akce budou financovány jak z rozpo�tu m�sta tak z dalších zdroj�. 

M�stský obvod by však m�l p�i jejich realizaci  výrazn� prosazovat - ve všech 

stupních p�ípravy  -  oprávn�né požadavky ob�an� obvodu i celého m�sta. 
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II   Jednotlivé oblasti rozvoje m�stského obvodu 

 

1.    Doprava, komunikace 

1.1  Dopravní situace 

Doprava je problémem celého m�sta a zvlášt� pak M�stského obvodu 

Pardubice I, kterým prochází v�tšina páte�ních komunikací. Velmi komplikovaná 

je p�edevším situace v oblasti p�ed nádražím, v okolí divadla, �EZ Arény i na 

mnoha dalších místech. Vzhledem k tomu, že výstavba obchvat� m�sta je 

v sou�asné dob� pouze ve fázi p�ípravy, není p�edpoklad, že v pr�b�hu let 

2007 - 2010 dojde na území našeho m�stského obvodu k podstatnému 

zlepšení dopravní situace. �lenové zastupitelstva m�stského obvodu, kte�í jsou 

sou�asn� �leny Zastupitelstva m�sta Pardubic, by m�li maximáln� ovliv�ovat 

urychlené �ešení dopravní situace v celých Pardubicích tak, aby se 

minimalizovala dopravní zát�ž v centru m�sta jejím vyvedením mimo m�sto, 

p�edevším napojením tzv. rychlodráhy na systém m�stských komunikací.  To  je 

nezbytné pro odleh�ení vnit�ní dopravy  bez ohledu na to, kdy dojde k realizaci 

severovýchodního a jihovýchodního obchvatu.  

Obvod bude podporovat optimalizaci nastavení program� stávajících 

sv�telných signaliza�ních za�ízení k�ižovatek z hlediska co nejvyšší 

propustnosti. Pro zlepšení bezpe�nosti chodc� p�i p�ekonávání velmi 

zatížených páte�ních komunikací se bude prosazovat nasvícení kolizních a 

nebezpe�ných p�echod� pro chodce speciálním osv�tlením. 

 

1.2  Komunikace 

�ada místních komunikací (vozovek i chodník�) a vnitroblok� jsou 

v d�sledku mnohaleté nedostate�né pé�e ve velmi špatném technickém stavu. 

Proto bude m�stský obvod provád�t v  pr�b�hu let 2007 – 2010  drobné opravy 

místních komunikací (vozovek a chodník�) tak, aby se jejich stav co nejrychleji  
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zlepšil. Ve spolupráci s odborem dopravy Magistratu m�sta Pardubic bude 

v�nována pozornost i periodicit� �išt�ní komunikací.  

 

1.3  Parkování 

V m�stském obvodu je neúnosná situace v parkování. Po�et aut, která 

cht�jí v blízkosti centra parkovat, zna�n� p�evyšuje stávající kapacitu parkoviš�, 

a to nejen v  centru m�sta, ale již i v nejbližším okolí. Obvod se ve spolupráci 

s Magistrátem m�sta Pardubic zam��í na optimalizaci systému parkování 

s ohledem na místní podmínky a ob�anský život. P�i hledání nových 

parkovacích míst se bude postupovat citliv�, s ohledem na stávající zelené 

plochy. 

 

1.4  Cyklistické stezky 

M�stským obvodem prochází celá �ada cyklistických stezek. Postupný 

rozvoj cyklistiky mezi ob�any Pardubic ukazuje, že je t�eba optimalizovat 

cyklistické trasy v obvodu, pop�. realizovat jejich výstavbu a vzájemné 

propojení. Velmi d�ležité bude vyvíjet trvalý tlak na viditelné zna�ení stezek a 

dodržování jejich p�ípadné jednosm�rnosti, zvlášt� v p�ípad� sdílení chodníku 

p�šími a cyklisty.   

 

2.  Oblast životního prost�edí 

 

Pé�e o zele� 

V m�stském obvodu je celá �ada zelených ploch, od rozsáhlých park� 

(Tyršovy sady, Bubeníkovy sady, park Na Soutoku) p�es menší zelené 

odpo�inkové scenérie až po malé, ale pro život obyvatel obvodu velmi d�ležité 
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zelené plochy. V posledních letech se stav zelen� zlepšil, ale stále je v této 

oblasti celá �ada nedostatk�. 

Obvod se bude snažit nejen zlepšit pé�i a údržbu stávající zelen�, ale i 

vytvá�et nové  scenérie s d�razem na odpo�inek a rekreaci. Pro období  

2007 – 2010 zajistí komplexní pé�i o všechny plochy ve�ejné zelen�, které jsou 

ve vlastnictví m�sta. V rámci využití obecn� závazných právních p�edpis� bude 

d�sledn�  vyžadovat základní pé�i o tyto plochy i v p�ípad� ostatních vlastník� 

(právnických a fyzických osob). Velká pozornost bude v�nována nejen údržb� 

park� a se�i trávy ale i údržb� d�evin, kv�tinových záhon� a mobilní zelen�.  

Obvod bude d�sledn� vyžadovat náhradní výsadbu za vykácené stromy, 

bez ohledu na d�vody jejich kácení. 

Zvláštní pozornost bude v�nována nám�stí �s. legií, které bude celé 

rekonstruováno s tím, že budou rozší�eny zelené plochy a zachovány stávající 

zdravé stromy.  

 

3.  Ve�ejná prostranství   

Na území M�stského obvodu Pardubice I je velmi rozmanitá skladba 

r�zných typ� m�stských ve�ejných prostranství – nám�stí, ulice, m�stské parky, 

ve�ejná sportovišt�, d�tská h�išt�, ve�ejn� p�ístupné vnitrobloky, velkoplošná 

parkovišt� i nezastav�né plochy p�írodního charakteru. 

Obvod bude pe�ovat o údržbu a úklid t�chto prostranství, pozornost 

bude v�novat kvalit� úklidu. Na nám�stích, v parcích, ve vnitroblocích a na 

dalších ve�ejných prostranstvích bude udržován, pop�. dopl�ován m�stský a 

zahradní mobiliá�, pop�. bezpe�né herní prvky. Jednou z priorit obvodu bude 

vytvá�ení odpo�inkových ploch pro d�ti a pro starší ob�any. 

Postupn� bude provád�na regenerace ve�ejných prostranství 

v panelových sídlištích, kde bude žádána dota�ní spoluú�ast státního rozpo�tu. 

Nebude opominuto ani nejstarší sídlišt� v obvodu ( v Dašické ulici). 
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Pozornost bude v�nována i p�írodnímu parku Na Soutoku, který  se 

stává významnou odpo�inkovou zónou pro obyvatele obvodu. Uvažuje se i o 

jeho propojení lávkou p�es Chrudimku s M�stskou památkovou rezervací. 

Obvod bude podporovat p�estavbu t�ídy Míru na p�ší zónu tak, aby se 

stala centrem nejen pro ob�any m�sta, ale i pro jeho návšt�vníky. P�ípravné 

kroky a pozd�ji i p�ípadná realizace  znamenají mnoho dalších podmi�ujících a 

souvisejících investic, ale je t�eba se rozhodnout a za�ít se jimi zabývat, a to jak 

v p�íprav� rozpo�tových náklad�, tak v �asových souvislostech.  

 

3.1  Vodní plochy a prvky 

Ve správ� m�stského obvodu je Císa�ský náhon a n�kolik vodních prvk� 

v parcích a na ve�ejných prostranstvích. 

Obvod bude zajiš�ovat  pravidelné �ist�ní a údržbu Císa�ského náhonu, 

provoz, opravy a údržbu vodních prvk�. V rámci rekonstrukce nám�stí �s. legií 

bude vybudována nová fontána. 

 

3.2  Odpadové hospodá�ství     

�ešení komunálního hospodá�ství je v m�stském obvodu stabilní.  

Pro zkulturn�ní sb�ru odpad� bude obvod podporovat citlivou a 

civilizovanou výstavbu kontejnerových stání. Sou�asn� budou hledána nová 

místa pro kontejnery na sb�r t�íd�ného odpadu s cílem zvýšit t�íd�ní 

komunálního odpadu.  

Podle pot�eby bude zajiš�ováno p�istavování velkoobjemových 

kontejner� s cílem zamezit vzniku �erných skládek.  
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III   Školství, kultura, sport, volný �as 

Na území obvodu se nachází všechny typy školských za�ízení – 

p�edškolních, základních, st�edních a Univerzita Pardubice. M�stský obvod 

není z�izovatelem všech  škol, ale bude se všemi  udržovat trvalý kontakt a 

spole�n� �ešit možné vzniklé problémy.  

V obvodu se nachází i celá �ada významných kulturních a sportovních 

za�ízení, která slouží všem ob�an�m m�sta – Východo�eské divadlo, D�m 

hudby, �EZ Aréna, Plavecký areál, Letní stadión a mnoho dalších. V t�chto 

za�ízeních se koná �ada významných akcí. M�stský obvod bude v rámci svých 

možností podporovat jejich organizaci a p�ípadn� je finan�n� podpo�í 

prost�ednictvím dotací z kapitol Školství, mládež a t�lovýchova a Kultura. 

Významnou pozici v život� m�stského obvodu mají instituce, za�ízení a 

spolky ob�an� zabývající se kulturou, sportem a  volno�asovými aktivitami. 

Obvod bude podle svých možností podporovat jejich �innost,  p�edevším akce 

pro ob�any obvodu všech v�kových kategorií se zvláštním z�etelem na mládež  

a na aktivity, které obvod zviditel�ují.  

 

IV   Bezpe�nost a ve�ejný po�ádek 

Bezpe�nost ob�an� a ve�ejný po�ádek jsou základními atributy 

správného fungování m�stského obvodu.  

Ve spolupráci s M�stskou policií budou každý rok zpracovány stálé 

priority pro �innost strážník� m�stské policie v obvodu. Na týdenních 

operativních jednáních s M�stskou policií budou  tyto priority up�es�ovány na 

základ� vlastních poznatk�, poznatk� strážník� M�stské policie i požadavk� 

ob�an�. 

M�stský obvod bude iniciovat spolupráci M�stské policie s Policií �R 

v oblasti kontroly dodržování pravidel silni�ní dopravy, se zam��ením 

p�edevším na p�estupky, které ohrožují bezpe�nost ob�an�.  
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V   �innost orgán� M�stského obvodu Pardubice I ve 

      vztahu k ob�an�m   

Velmi d�ležitou složkou je spolupráce m�stského obvodu s ostatními 

orgány samosprávy na území m�sta,  s organizacemi sídlícími na území 

obvodu i s ve�ejností. D�ležité je i pravidelné informování ob�an� o �innosti 

m�stského obvodu. Základním cílem spolupráce je otev�enost a 

transparentnost obvodu sm�rem k partner�m i ob�anské ve�ejnosti. 

1.   Spolupráce s Magistrátem m�sta Pardubic 

M�stský obvod bude efektivn� spolupracovat se svými partnery na MmP 

(poskytování informací na úrovni jednotlivých odbor�, využívání databází, 

konzultace  jednotlivých zám�r�, spolupráce na konkrétních projektech). 

2.  Spolupráce s ostatními m�stskými obvody a p�íslušnými   

institucemi 

Spolupráce se bude odehrávat na úrovni spole�ných jednání starost� 

s vedením m�sta i p�i  vzájemných konzultacích mezi jednotlivými vedoucími 

pracovníky p�íslušných odbor�. 

3.   Informovanost  ve�ejnosti 

M�stský obvod bude poskytovat komplexní informace o �innosti všech 

orgán� m�stského obvodu t�mito zp�soby: 

- vydávání Zpravodaje m�stského obvodu bude na kvalitativn� vyšší 

úrovni 

- na nových webových stránkách obvodu bude zajišt�na pravidelná 

aktualizace všech pot�ebných informací pro ob�any obvodu 

- zástupci obvodu budou spolupracovat se sd�lovacími prost�edky 

- p�i poskytování informací ob�an�m bude dodržováno ustanovení zákona 

�. 106/1999 Sb. o svobodném p�ístupu k informacím 
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P�ílohou Plánu rozvoje M�stského obvodu Pardubice I je zásobník 

investi�ních akcí na roky 2007 až 2010 s rozd�lením na akce, které budou pln� 

nebo �áste�n� financovány s prost�edk� M�stského obvodu Pardubice I a na 

akce, které bude obvod uplat�ovat do rozpo�tu m�sta s plným financováním 

z prost�edk� m�sta. 

Veškeré zám�ry budou konzultovány s ob�any bydlícími v dané lokalit�,  

obvod se bude v rámci možností zabývat p�ipomínkami, nám�ty a žádostmi 

ob�an�. V�ci tak budou rozhodovány na základ� �ádného místního šet�ení a 

hledání nejoptimáln�jšího �ešení daného problému. 
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SEZNAM AKCÍ PRO ROZVOJ  OBVODU 
 

2007 – 2010 
 

 

I   Akce financované m�stským obvodem 
 

 

Rekonstrukce a úpravy park� 
 
1.   Rekonstrukce nám�stí �s. legií 
      Dle aktualizované projektové dokumentace 
     P�edpokládaná realizace v roce 2007  
 Termín realizace v roce 2007 
             
2.   Vybudování osv�tlení v Tyršových sadech (podél hradeb od zámku 

k nám�stí Republiky) 
 Zadání projektové dokumentace v roce 2007 
 
3.   Vybudování stezky pro p�ší a cyklisty od ulice Pod Zámkem po ulici 

Labská 
 Zadání projektové dokumentace v roce 2007 
 Termín realizace v roce 2007 
 
 
Komunikace 
 
4.   Místní komunikace v ulici U Kamenné vily 
 Dokon�ení komunikace, která je dosud nezpevn�ná, a to v�etn� chodník� a 

ve�ejného osv�tlení. V roce 2004 byla v této ulici dokon�ena výstavba dvou 
rodinných dom�, které nejsou p�ipojeny k místní komunikaci. 

  Termín p�edání projektové dokumentace v b�eznu 2007 
 
 
Vnitrobloky 
 
5. Rekonstrukce vnitrobloku ulic Dašická a Ke Kamenci (III. – VII. etapa) 
    Pokra�ování oprav p�ístupových komunikací, výstavba parkovacích míst, 

kontejnerových stání a ve�ejného osv�tlení. 
    Na každou etapu se pr�b�žn� objednávají projektové dokumentace, na  

III. etapu je projektová dokumentace objednána s termínem p�edání  
v únoru 2007. 

 
6. Rekonstrukce vnitrobloku ulic Palackého, Hlavá�ova a Macanova  

(„U Marka“) 
     Oprava p�ístupové ú�elové komunikace, výstavba parkovacích míst, 

p�íst�ešku na kontejnery, d�tského h�išt� a sportovišt�,  rekonstrukce zelen�  
    Vzhledem k finan�ní náro�nosti celé akce je realizace rozd�lena do t�í �ástí. 

V roce 2007 dojde k rekonstrukci zelen� a vybudování d�tského h�išt�, 
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stavební úpravy komunikace a parkovišt� budou rozloženy do dalších dvou 
let.  

 Projektová dokumentace dokon�ena  v b�eznu 2007 
 
7. Rekonstrukce vnitrobloku ulic Sezemická a Ve Lhotkách 
 Na základ� dlouholetého požadavku ob�an� je nutné opravit vjezdy a 

p�ístupové ú�elové komunikace, v�etn� �ešení parkovacích stání (havarijní 
stav). 

 
8.  Rekonstrukce vnitrobloku ulic Nerudova, Macanova a Jungmannova 
 Kompletní oprava vnitrobloku s vybudováním ú�elových komunikací, 

parkovacích stání a d�tského h�išt� v�etn� výsadby zelen�. 
 
9. Regenerace panelového sídlišt� Karla IV. (III. – VII. etapa)  
 Pokra�ování oprav p�ístupových komunikací, výstavby parkovacích míst, 

kontejnerových stání a ve�ejného osv�tlení. 
Na každou etapu se pr�b�žn� objednávají projektové dokumentace, na  
III. etapu je projektová dokumentace vyhotovena. 

 
 
Parkovišt� 
 
10.  Parkovací stání v ulici Macanova 
 Vybudování parkovacích stání na pravé stran� ulice ve sm�ru k ulici 

Hlavá�ova, a to od k�ižovatky s ulicí Nerudova.  
 Zadání projektové dokumentace v roce 2007 
 
11.  Parkovací stání v ulici Ke Kamenci  
  Na základ� požadavk� ob�an� je nutné vy�ešit  parkování v ulici  

Ke Kamenci (podél   oplocení veterinární kliniky). 
   Termín p�edání studie v únoru 2007 
 
12. Parkovací stání  na místní komunikaci soub�žné s ulicí Hlavá�ova,   

v úseku od ulice Havlí�kova po ulici Jungmannova, v�etn� úpravy 
chodníku. 

 
 
Chodníky 
 
13.  Opravy stávajících chodník� v havarijním stavu 
- ulice Jiráskova – levostranný chodník od ulice kpt. Jaroše po ulici Jahnova - 

objednána projektová dokumentace s termínem p�edání v únoru 2007 
- ulice Ve Lhotkách – opravy chodník� v celé délce ulice od k�ižovatky s ulicí 

Sezemická po ulici Husova 
- ulice Bulharská – oprava chodník� v celé délce ulice od ulice Polská po ulici 

U Kamenné vily  
- ulice Na Okrouhlíku – oprava pravostranného chodníku od k�ižovatky s ulicí 

Wintrova po ulici Dašickou 
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- ulice 17. listopadu – oprava chodník� po etapách se za�átkem realizace od 
podjezdu sm�rem do centra m�sta v�etn� �ešení podélných parkovacích 
stání 

- ulice Sezemická – od k�ižovatky ulice Ve Lhotkách po ulici Bezdí�kova 
- ulice Smilova – pravá strana od ulice 17. listopadu po ulici Štefánikova, 

realizace opravy v roce 2007 
 
 
 
P�íst�ešky na kontejnery 
 
14.  P�íst�ešky na kontejnery 
- ulice Smilova - oprava p�íst�ešku u domu �.p. 2025 
- ulice Pernerova – vybudování p�íst�ešku na kontejnery pro TKO  

a separovaný odpad v prostoru bývalé tržnice 
- ulice Za Pasáží – vybudování p�íst�ešku na kontejnery pro TKO  

a separovaný odpad u objektu �.p. 1609 
- ulice U Kostelí�ka – vybudování p�íst�ešku na kontejnery pro TKO  

a separovaný odpad 
 
 
Parky a d�tská h�išt� 
 
15.  Celková rekonstrukce parku Na Soutoku 
 Vybudování d�tského h�išt� a sportovišt� 
 Obnova zelen�, dopln�ní mobiliá�e, oprava p�ístupových chodník� 
 
16.  Celková rekonstrukce d�tských h�išt� 
 Bubeníkovy sady 
 Ulice Na Hrádku – zpracována studie 
 Ulice Dašická, mezi ulicí Ke Kamenci a Na Okruhlíku (levá strana ve sm�ru 

z centra)  
 Ulice Husova x Do Nového  
 
17.  Rekonstrukce zelen� – jednotlivé úseky 
 Prostor  p�ed bytovými domy �.p. 1348 – 1349 v ulici Sezemická 
 Rekonstrukce stromo�adí v ulici Škroupova 
 Výsadba nové zelen� v lokalit� u budoucí komunikace v ulici U Kamenné 

vily 
 Úprava zelen� na pravé stran� ulice Macanova sm�rem k ulici Hlavá�ova 
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II Studie a projektové dokumentace pro p�ípravu 

realizace dalších akcí na úseku dopravy a životního 
prost�edí 

 
 
1.  Vypracování studie a projektových dokumentací pro možnost získání 

státní dotace v rámci regenerace panelových sídliš� 
 Sídlišt� náb�eží Závodu míru 
 
2. Vypracování studie  
 Regenerace sídlišt� Dašická ulice: 
  a) lokalita od ulice Ke Kamenci po ulici Na Okrouhlíku (mezi ulicemi 

Dašická a Wintrova II) 
  b) lokalita od ulice Spo�ilov po ulici Na Okrouhlíku (mezi ulicemi Dašická 

a Studánecká) 
 
3. Vypracování studie rekonstrukce vnitrobloku  
  Palackého t�ída za bytovým domem 2406 – 2410. 
 
 
 
 
III Požadavky na financování z rozpo�tu m�sta (ve 

spolupráci    s MO I) 
 
 
Doprava 
 
1. Rekonstrukce ulice Sladkovské v úseku od t�. Míru po Sukovu t�ídu 
 
2. Rekonstrukce ulice Na Ležánkách  
 Zpracována studie z roku 2004, projektová dokumentace je objednána. 
 
3. Rekonstrukce ulice Sezemická a Pospíšilova nám�stí 
 Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice s vým�nou inženýrských sítí, které 

jsou dožilé, a s �ešením parkovacích stání. 
 Je zpracována studie z roku 2005 
 
4. Rekonstrukce  t�ídy Míru 
 Vybudování p�ší zóny v souladu s rozhodnutím ZmP z roku 2006. 
 
5. Výstavba lávky pro p�ší a cyklisty mezi parkem Na Soutoku a ulicí 

Labskou 
Je zpracována studie z r. 2005 
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Životní prost�edí 
 
6. Regenerace Tyršových sad� 
 Regenerace parku v souladu se záv�ry sout�že pro urbanizaci tohoto 

území. 
 


