
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 12.5.2022 
 

Přítomno 9 členů – komise je usnášeníschopná.  

Předseda komise zahájil jednání. Program jednání byl schválen. 

1. Územní studie Hostovice jih (arch. Petr Macas) 

Vedoucí OHA a zpracovatel dokumentace představili důvody pořízení a principy řešení aktualizace 
územní studie. 

Diskuse: 

Dotazy směřovány k vymezení umístění domů, velikosti parcel, venkovskému charakteru domů. 

- Regulace velikosti parcel stanovena na min. 500 m2, parcely lze slučovat. Charakter domů je 
vymezen na izolované RD a dvojdomy. Plochá střecha je v lokalitě přípustná. 

Kritika směřovala k riziku vzniku efektu kolonie – zejména jižní okrajová ulice je příliš dlouhá a 
monotónní. Doporučuje se drobné zalomení nebo rozčlenění veřejného prostranství v rámci obytné 
zóny (podobně jako v západní části Z2.a).  

Dotaz k možnosti vytvoření průchodu na náves, regulaci oplocení? 

- Průchod je vymezen. Pozemky jsou však soukromou zahradou, ale průchod se nevylučuje. 

- Regulace oplocení bude doplněna – Typ, výška, materiálový charakter oplocení. Žádoucí je 
zejména zamezit neprůhledným vysokým plotům orientovaným do uličního prostoru. 

Usnesení: Komise doporučuje územní studii k registraci s následujícími podmínkami. Členění 
ulice jako obytné zóny bude překlopeno i do zbytku lokality – Z2.b, Z3, Z4. Budou zapracovány 
regulativy oplocení, sjednocující jejich charakter a zamezující vzniku neprůhledných a vysokých 
plotů do uličního prostranství. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0                           Usnesení bylo přijato 

2. Parkovací dům v zázemí Terminálu B – Pardubice (arch. P. Křivánek) 

Zpracovatel studie prezentoval záměr parkovacího domu, východiska návrhu, provozní a 
architektonické řešení objektu.  

Diskuse: 

Kritizována monofunkčnost objektu a absence městotvorných principů. Není v souladu 
s registrovanou územní studií „Pardubice – ÚS 1“ a koncepční studií „Palackého > víc než spojka“. 
Kladně přijímáno zastavění hrany ulice větší hmotou. Záměr vnímán lépe, než objekt čerpací 
stanice s občerstvením.  
Polemizováno o vhodnosti funkce PD – soulad s funkčními regulativy ÚP vs. stávající a budoucí 
parkovací kapacity v okolí (bezmála 3000 PM).  
Kritika umístění objektu – investor dům neumisťuje na vlastní pozemky (ca z 1/3 na pozemcích 
města). 
  
Usnesení: Komise považuje umístění objektu z urbanisticko-architektonického hlediska  
za vhodné. 

Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 0                           Usnesení bylo přijato 



3. Bytové domy Sakařova III (Ing. Horák) 

Investor představil studii záměru dvojice bytových domů ve vnitrobloku Sakařova – Bezdíčkova – 
Sezemická – Věry Junkové. 

Diskuse: 

Náměty na úpravu umístění dopravního napojení záměru – z ulice Sakařovy do Věry Junkové. 
- Není vhodné z důvodu vyšších inv. nákladů. Navrhované napojení je již dojednáno z hlediska 

vlastnických vztahů. Ulice Věry Junkové je více dopravně zatížená. 
Polemika ohledně vztahu výšky podzemního podlaží (podnože domů) obsahující parkování vůči 
okolnímu veřejnému prostranství – v dokumentaci není zatím vyřešeno. 
 

Usnesení: Komise považuje umístění objektu z urbanisticko-architektonického hlediska  
za vhodné. Komise požaduje doložit výškové uspořádání parteru a návaznosti na okolní veřejné 
prostranství vnitrobloku. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 3                           Usnesení bylo přijato 

4. Rezidence Labská (Ing. Engelmajer, Ing. Horák) 

Investor představil upravený návrh bytového domu v Labské ulici (původní návrhy prezentovány 
v KUA 11.2.2021 a 10.3.2022). V návrhu upraven rozsah podzemního podlaží, snížena zastavěnost 
pozemku. 

Diskuse: 

Členové komise upozorňují na své názory z dřívějších projednání. Kriticky vnímáno, že nedošlo 
k vypořádání připomínek komise z předchozích jednání – vysoká zastavěnost, převýšenost a z toho 
vyplývající charakter objektu, nevhodný do tohoto území. 

Usnesení: Komise považuje návrh z urbanisticko-architektonického hlediska za vhodný 
k umístění v území. 

Hlasování: pro 0, proti 8, zdržel se 1                     Usnesení nebylo přijato 

5. Výroční zpráva KUA o své činnosti v roce 2021 (tajemník) 

Seznámení členů komise s obsahem výroční zprávy – projednávané investiční záměry, strategické 
dokumenty, územně plánovací dokumenty, účast členů na jednáních. 

Usnesení: Komise pro urbanismus a architekturu schvaluje obsah výroční zprávy za rok 2021. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0                           Usnesení bylo přijato 

 

 

Příští jednání KUA: 2. června od 15 h  

  

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


