
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 15.09.2022 
 

Přítomno 7 členů – komise je usnášeníschopná.  

Předseda komise zahájil jednání. Program jednání byl schválen. 

1. Územní studie Staročernsko 107/z  

Architekt J. Bužek představil návrh územní studie v rozpracovanosti. 

Diskuse: 

Dotazy směřovaly k regulaci střešní krytiny a oplocení – Skladba střech v území je různorodá, 
regulace není stanovena. Oplocení je blíže definováno – podezdívka do výšky max. 60 cm, plotová 
pole z materiálu dřevo nebo kov, max. výška oplocení v uliční čáře 1,6 m. 

Počítá se s nějakým zázemím ve veřejném prostranství? Ne, uvažuje se pouze s možností umístění 
mobilního objektu (kiosek, občerstvení). 

Diskutabilní sjezdy na komunikaci III. tř. (Borská) – Pokud budou dodrženy rozhledové poměry, není 
dle správce komunikace problém. 

Závaznost typů střech u jednotlivých sekcí území? Ano, typy střech budou definovány jako závazné. 

Usnesení: Komise bere ÚS na vědomí a doporučuje její dopracování. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0                     __Usnesení bylo přijato 

2. Záměr pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory 

Bytový dům Sakařova III 

Architekt M. Věchet představil komisi zpřesněnou studii bytového domu. Podzemní podlaží bylo 
více zahloubeno, jeho nadzemní část přesahuje úroveň upraveného terénu max. do 0,5 m. 
Dopravní napojení je z JV na účelovou komunikaci, která ústí na místní komunikaci Sezemickou. 

Diskuse: 

Jaký je charakter meziprostoru BD, je přístupný, jak bude vypadat vegetační střecha, lze střechu 
pocházet? Prostor je přístupný ze západu, bez oplocení. Není zajištěna prostupnost – na východní 
straně lemuje střechu sjezd do garáží – uzavřeno zábradlím. Předpokládá se nižší forma výsadby. 

V dokumentaci návrhu však není tloušťka vegetačního souvrství zobrazena. Komise doporučuje 
uvažovat i se stromy – např. šachtou pro kořeny. Upozornění na výškové návaznosti čisté podlahy 
1.NP – lez řešit zalomením stropní desky na rozhraní střecha/dům. Vyšší tloušťku vegetačního 
substrátu lze řešit pouze lokálně formou modelace terénu. 

Podnět k úpravě dopravního napojení ze západní strany – chodník a rampa vedle sebe, objekt 
odsunout blíže k východní hranici pozemku. Možnost umístění stromořadí mezi navrhovaným BD 
a stávající zástavbou řadových RD. 

Usnesení: KUA doporučuje zabývat se přesunem připojovací komunikace na západní stranu. 
KUA doporučuje do návrhu zakomponovat kompenzační opatření – benefity pro stávající 
obyvatele sídliště. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0                           Usnesení bylo přijato 



3. Záměr pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory 

Obytný soubor Fáblovka 

Koordinátor K. Skladanová představila záměr obytného souboru Fáblovka (autor Med Pavlík 
architekti). 

Diskuse: 

Členové komise komentovali zejména velké měřítko a kapacitu záměru, obávají se vyvolané 
potřeby po školské vybavenosti. 

Usnesení: KUA doporučuje Městskému obvodu II vytvořit plošné rezervy, které by umožnily 
rozšíření školských zařízení v bezprostředním okolí. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0       _         ____Usnesení bylo přijato 

4. Výsledky architektonické soutěže o návrh ZUŠ Pardubice-Polabiny – informativní zpráva 

Tajemník komise seznámil členy komise s výsledky soutěže o návrh. Blíže byly okomentovány 
oceněné a odměněné návrhy.  

Oceněné návrhy byly prezentovány na soutěžních panelech a vkládacích modelech. 

 

 

  

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 

 

 

Příští jednání KUA: 13. října 2022 od 15 h v zasedací místnosti Štrossova-přízemí 

 


