PROGRAM ROZVOJE
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
2019 - 2022
DOPRAVA
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
• Dokončit stavbu „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ
Studánka do ul. Ve Stezkách“ řešící zvýšení počtu parkovacích míst ze stávajících 16 stání na
35 stání v ulici Luční (před ZŠ Studánka) a prodloužení stávajícího chodníku v ulici Luční do
ulice Ve Stezkách je připravená k realizaci. Součástí stavby bude přeložka kabelu veřejného
osvětlení a nové výsadby keřů a stromů jako náhradní výsadba za pokácené 3 stávající stromy.
• Realizovat stavbu „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice“ - v úseku
od křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka Matury dojde drobnými stavebními
úpravami a dopravním značením ke zkrácení délky přechodů na normové hodnoty, zajištění
rozhledových poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity parkovacích míst
• Realizovat stavbu „Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“ vybudováním
vyvýšených míst pro přecházení, a to na křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami.
• Zbezpečnit křižovatku ulic Dašická/Na Drážce/Kpt. Jaroše ve spolupráci s Magistrátem města
Pardubic, Pardubickým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic.
ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU – ROZŠIŘOVAT PARKOVACÍ MÍSTA
• Podle zpracované studie projekčně připravit rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkové
před bytovým domem čp. 499 - 506.
• Projekčně připravit a realizovat stavební úpravy komunikací (chodníků) a vybudování nových
parkovacích míst v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 359 – 365.
• Realizovat stavbu “Vybudování nových parkovacích míst v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247“
stavbou vznikne 10 nových parkovacích míst.
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA
• Pokračovat v regeneraci panelového sídliště Dubina - lokality 3 a 6, které jsou vymezeny
společnou stezkou pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála směrem
k ulici Lidmily Malé, Bartoňova a k ulici Dubinská.
• Realizovat stavbu „Regenerace panelového sídliště Dubina - etapa U - lokalita 6B (6B-K4, 6BK5, 6B-O7, 6B-O8, 6B-S3)“. Jedná se o úpravy veřejného prostranství v ulici E. Košťála před a
za čp. 1008 - 1011, před a za čp. 1005, před a za čp. 1006 – 1007 a za čp. 1000 – 1004. Návrh
řeší úpravy komunikací (chodníků), rozšíření parkovacích míst, kontejnerová stání, veřejné
osvětlení, sadové a terénní úpravy.
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POKRAČOVAT V OPRAVÁCH CHODNÍKŮ
• Dokončit poslední etapu stavby s názvem „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci,
Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami“ – jedná se o opravu chodníků v ulici Hraniční
(pravá strana od zvoničky) a v ulici Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ulicí
Spojilská), včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování podélných parkovacích
stání.
• Realizovat stavbu „Stavební úpravy v ulici Na Drážce u čp. 1561 – 1563“.
• Realizovat stavbu „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po
křižovatku s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374-1375, čp. 1376-1377 a čp. 1397)“.
• Podle zpracované studie projekčně připravit „Stavební úpravy ve vnitrobloku ulic Na Drážce
čp. 1496 -1498 a čp. 1493 -1495 a Věry Junkové čp. 1491-1492“.
• Podle zpracované studie projekčně připravit a realizovat „Regeneraci prostoru před čp. 601 606 v ulici Bartoňova, před čp. 607 - 612 v ulici Blahoutova, před a za čp. 613 – 620 v ulici
Lidmily Malé“
• Podle zpracované studie projekčně připravit a realizovat „Regeneraci prostoru před čp. 621 623 v ulici Blahoutova, před čp. 624 - 628 v ulici Blahoutova a před čp. 629 - 632 v ulici Jana
Zajíce“.
• Pokračovat v opravách chodníků ve Studánce a na Slovanech – po dokončené rekonstrukci
plynovodního vedení včetně plynovodních přípojek k rodinným domům.
• Projekčně připravit a realizovat opravy chodníků – např. ulice Ve Stezkách, ulice Luční (od
křižovatky s ulicí Dašická po ulici Na Drážce).
UDRŽOVAT STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY A BUDOVAT NOVÉ CYKLOSTEZKY
• Ve spolupráci s městem zajistit rekonstrukci chodníku a vybudování cyklostezky v ulici Dašická
od křižovatky s ulicí Na Drážce po železniční přejezd.
ZLEPŠIT KVALITU DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ
• Provést nový povrch na stávající betonové komunikaci v ulici Studánecká a na parkovišti
před Obchodním centrem Galanta.
• Dle možností zlepšovat provozně technický stav stávajících betonových komunikací (např.
ulice Bartoňova, Erno Košťála, …).
• Podniknout veškeré kroky ke snížení hluku veškeré dopravy (tiché kryty) jednáním
s Magistrátem města Pardubice a Pardubickým krajem.
• Ve spolupráci s odborem dopravy MmP a MO I řešit rekonstrukci panelové komunikace v ulici
Na Drážce před čp. 499 – 541 (střed této komunikace je hranicí mezi MO I a MO III).
BEZBARIÉROVOST
• Nadále pokračovat v budování bezbariérových přístupů na komunikacích.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DOKONČIT ÚPRAVY CENTRÁLNÍ OSY SÍDLIŠTĚ DUBINA
• Po dokončené stavbě „Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina od ulice Blahoutova po ulici Erno
Košťála“ doplnit výsadby stromů a keřů v navazujících plochách.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
• Pokračovat v opravách dětských hřišť a sportovišť.
• Revitalizovat dětská hřiště na území obvodu.
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
•
•
•
•

Rozšiřovat odpočinkové a klidové zóny na území městského obvodu.
Při investičních akcích řešit úpravy veřejné zeleně a výsadby nových dřevin (stromů a keřů).
Redukovat stávající množství zpevněných ploch a rozšiřovat zeleň.
Provádět pravidelnou péči o dřeviny na pozemcích zařazených do pasportu zeleně s ohledem
na výstupy z inventarizace stromů.

STUDÁNECKÝ LES
• Podporovat rekreační využití Studáneckého lesa pro rekreační účely.
AREÁL PRO PSY
• Na sídlišti Drážka najít vhodné místo pro vybudování oplocené plochy pro volné pobíhání psů.
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
• Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic řešit opravy a rozšiřování kontejnerových
stanovišť.
• Realizovat stavbu „Kontejnerová stanoviště v ulici Erno Košťála před čp. 957 – 958“.
• Zadat zpracování projektové dokumentace a realizovat stavbu kontejnerového stání v ulici
Erno Košťála, mezi domy 996-997 a 987-989 (z boku čp. 987).

BEZPEČNOST
• Zasadit se o zvýšení pochůzkové činnosti městské policie v problémových lokalitách na území
obvodu, a to i ve večerních hodinách.
• Iniciovat zvýšení počtu kamer v rámci kamerového systému zejména v problémových
lokalitách.
• Zvýšit kontroly problematických míst, kde dochází k rušení nejen nočního klidu.
• Organizovat bezpečnostně kontrolní akce společně s PČR a MP, zaměřené na dodržování
veřejného pořádku.
• Iniciovat spolupráci s cizineckou policií v rámci řešení problematiky bezpečnosti areálu Hůrek.
• Rozšířit místa zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství – od Penny k ubytovně Hůrka
a kolem základní školy Studánka formou nové vyhlášky.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A INFORMOVANOST
KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
•
•
•
•

Aktivně pořádat další názorové průzkumy mezi občany.
Veřejně projednávat klíčové otázky obvodu.
Pokračovat ve spolupráci s místními senior kluby.
Spolupracovat s občanskými sdruženími, předsedy samospráv a zájmovými spolky na území
MO III.
• Informovat občany prostřednictvím webových stránek i sociálních sítí.
KULTURA A SPORT PRO OBVOD
• Organizovat tradiční, event. další nové kulturní, společenské a sportovní akce.
• Podporovat společenské a kulturní aktivity Knihovny MO III.
• Vytvářet podmínky pro zlepšování úrovně služeb a rozšiřovat farmářské trhy na sídlišti
Dubina.
• Podporovat kulturní aktivity v rámci obvodu.
• Zasadit se o navrácení kulturních aktivit do „Kulturního domu na Dubině“.
PODPORA AKTIVIT SENIORŮ
•
•
•
•
•

Podporovat poznávací zájezdy pro seniory do okolí a jejich setkávání.
Podporovat proškolování seniorů v počítačových dovednostech ve spolupráci s místními ZŠ.
Pořádat Hry pro seniory.
Gratulace občanům k životním jubileím - 80,85,90,95 a 100 let.
Poskytování darů senior klubům, jejichž výše je v závislosti na počtu aktivních členů klubu jako
motivační prvek.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
• Spolupracovat se ZŠ a MŠ na území MO III.
• Finančně podporovat vědomostní i sportovní soutěže na ZŠ Dubina a Studánka.
• Podporovat kladné vlastnosti žáků, kteří nedosahují nejlepších studijních výsledků spolu
zajišťováním exkurzí apod.
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