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I. Úvod 

Městský obvod Pardubice I začal působit jako samosprávný celek s volenými orgány 
15. 11. 2002. Již v prvních čtyřech letech své činnosti prokázal oprávněnost svého vzniku. 
V průběhu let 2003 - 2018 se podařilo připravit a uskutečnit celou řadu akcí, zejména 
investičních, které přispěly k rozvoji obvodu. V letech 2019 – 2022 je tedy na co navazovat.  

Městský obvod Pardubice I je situován do středu města. Z hlediska charakteru zástavby 
je velmi rozmanitý. Nachází se zde Městská památková rezervace, přirozené centrum města 
s hlavními třídami, zástavbou rodinných domů,  činžovní domy převážně z první poloviny 
minulého století i několik sídlišť, postavených po roce 1945. V obvodě sídlí Magistrát města 
Pardubic, Krajský úřad Pardubického kraje, další státní úřady i mnoho významných 
hospodářských institucí, bank, pojišťoven. Na území obvodu je celá řada škol, kulturních a 
sportovních zařízení. 

Obvod má Statutem města Pardubic vymezena práva a povinnosti, které tvoří rámec 
jeho činnosti. Má svůj rozpočet, z něhož financuje výdaje spojené se zabezpečením běžného 
chodu obvodu a výdaje na akce, zaměřené na zlepšení vzhledu a funkčnosti obvodu, 
především v oblasti dopravy a životního prostředí. 

Program rozvoje vychází z finančních možností obvodu, přičemž jsou hledány cesty 
dalšího financování, jak z rozpočtu města, tak i ze státního rozpočtu a z programů Evropské 
unie. 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice I je členěn do šesti základních kapitol. 
Přílohou je seznam akcí s předpokladem realizace ve volebním období 2019 – 2022, 
případně s výhledem realizace v dalších letech. 

II. Řešení podílu městského obvodu na architektonických, 
urbanistických a velkých investičních záměrech města 

Jedná se o oblast, kterou městský obvod přímo v rámci své činnosti nevytváří. 
Architektonické a urbanistické záměry města a příprava velkých investic jsou plně 
v kompetenci města. To by však neměl být důvod, aby se městský obvod prostřednictvím 
svých orgánů, případně prostřednictvím členů zastupitelstva městského obvodu, kteří jsou 
současně členy Zastupitelstva města Pardubic, nesnažil tuto oblast ovlivňovat. Město 
Pardubice má zpracován strategický plán vždy na dané období. Pro dosažení kvalitních 
a pokud možno co nejméně konfliktních výsledků je žádoucí, aby požadavky obvodu byly 
do tohoto strategického plánu města zahrnuty. Městský obvod se vyjadřuje k jednotlivým 
záměrům města Pardubic, a proto je nutné, aby o nich měl dostatečné a včasné informace. 
V průběhu let 2019 – 2022 by se měly městského obvodu Pardubice I týkat především 
tyto velké investiční záměry: 

1. revitalizace areálu bývalé Prokopky (soukromý investor) 
2. realizace lávky přes Labe směrem ze sídliště nábř. Závodu míru do Polabin 
3. revitalizace území po bývalém lihovaru (soukromý investor) 
4. bytová výstavba v prostoru bývalých tiskáren (soukromý investor) 
5. záměr revitalizace bytových domů v Husově ul. pro bydlení (č. p. 1116 – 1119)  
6. rekonstrukce bývalého kina JAS na bytový dům 
7. II. etapa rekonstrukce přednádraží – terminál B 
8. zahájení přípravných prací pro rekonstrukci ul. Palackého a nám. Republiky 

Tyto akce budou financovány jak z rozpočtu města, tak z dalších zdrojů. Městský obvod 
by však měl při jejich realizaci  výrazně prosazovat - ve všech stupních přípravy - oprávněné 
požadavky občanů obvodu. 

 



III. Jednotlivé oblasti rozvoje městského obvodu 

1. Doprava, komunikace 

1.1  Dopravní situace 

Doprava je problémem celého města a zvláště pak městského obvodu Pardubice I, 
kterým prochází většina páteřních komunikací. Velmi komplikovaná je především situace 
v době dopravních špiček v ulicích Palackého, 17. listopadu, na Masarykově náměstí, 
na Sukově tř., nám. Republiky v návaznosti na ul. Jahnova a Karla IV. směrem 
na rychlodráhu a do Anenského podjezdu. Kromě centra města dochází ke kritickým 
situacím zejména na křižovatce ul. Dašická, Na Drážce a kpt. Jaroše. Vzhledem k tomu, 
že výstavba obchvatů města je již řadu let stále ve fázi přípravy, nelze předpokládat, 
že v nejbližších letech dojde na území městského obvodu k podstatnému zlepšení 
dopravní situace. Členové zastupitelstva městského obvodu, kteří jsou současně členy 
Zastupitelstva města Pardubic, by měli maximálně ovlivňovat urychlené řešení dopravní 
situace v celých Pardubicích tak, aby se minimalizovala dopravní zátěž v centru města 
jejím vyvedením mimo město, především napojením tzv. rychlodráhy na systém 
městských komunikací. To je nezbytné pro odlehčení vnitřní dopravy  bez ohledu na 
skutečnost, kdy dojde k realizaci severovýchodního a jihovýchodního obchvatu.  

Obvod bude podporovat optimalizaci nastavení programů stávajících světelných 
signalizačních zařízení křižovatek z hlediska co nejvyšší propustnosti.  

1.2  Komunikace 

Řada místních komunikací (vozovek, chodníků a případně i některých vnitrobloků) 
jsou v důsledku mnohaleté nedostatečné péče ve velmi špatném stavebním stavu. 

Městský obvod se proto již v roce 2003 zaměřil na řešení této problematiky tak, 
aby se tento stav začal postupně měnit k lepšímu. Z vlastních zdrojů i ve spolupráci 
s městem Pardubice bude i nadále prosazovat rekonstrukce místních komunikací 
a vnitrobloků na území obvodu. 

Cílem v oblasti dopravy je realizace údržby a oprav komunikací. Tato kompetence 
byla svěřena městskému obvodu bez dopravního značení a mostních objektů.  

Jedním ze záměrů obvodu je spolupráce s vlastníky inženýrských sítí 
a provozovateli (např. s VaK Pardubice a. s., s plynárnami apod.). 

Při opravě a rekonstrukci chodníků budeme volit technologie, které umožní 
vsakování dešťových vod na místě. Pro dané období jsou vybrány například chodníky 
v ul. Gebauerova, Štrossova, Pospíšilovo nám., Spořilov (viz Příloha č. 1).  

1.3  Parkování 

V městském obvodu je neúnosná situace v parkování. Počet aut, která chtějí 
v blízkosti centra parkovat, značně převyšuje stávající kapacitu parkovišť, a to nejen 
v  centru města, ale již i v nejbližším okolí. Obvod se ve spolupráci s Magistrátem města 
Pardubic zaměří na optimalizaci systému parkování s ohledem na místní podmínky a 
občanský život. Při hledání nových parkovacích míst se bude postupovat citlivě, 
s ohledem na stávající zelené plochy. 

Městský obvod bude podporovat výstavbu parkovacích domů ve spolupráci 
s OHA MmP, který vytypoval na území městského obvodu vhodné lokality.   

1.4  Cyklistické stezky 

Městským obvodem prochází celá řada cyklistických stezek. Postupný rozvoj 
cyklistiky v Pardubicích ukazuje, že je třeba optimalizovat cyklistické trasy v obvodu, 
popř. realizovat jejich výstavbu a vzájemné propojení. Velmi důležité bude vyvíjet trvalý 



tlak na viditelné značení stezek a dodržování jejich případné jednosměrnosti, zvláště 
v případě sdílení chodníku pěšími a cyklisty. 

Příkladem realizace bude výstavba „Náhrdelníku“ (rekonstrukce nábřeží 
Chrudimky). 
 

2. Oblast životního prostředí 

Péče o zeleň 

V městském obvodu je celá řada zelených ploch, od rozsáhlých parků (Tyršovy sady, 
Bubeníkovy sady, park Na Špici) přes menší zelené odpočinkové scenérie až po malé, 
pro život obyvatel obvodu velmi důležité. V posledních letech se stav zeleně zlepšil, 
ale stále je v této oblasti celá řada nedostatků. Provádět pravidelnou aktualizaci pasportu 
zeleně tak, aby odpovídala skutečnému rozsahu ploch, o které se městský obvod stará 
(Přednádraží, Tyršovy sady, Sukova třída, ul. U Stadionu, tř. Míru, park Na Špici atd.). 

Obvod bude pokračovat v provádění inventarizace stromů s využitím aplikace „stromy 
pod kontrolou“. 

Obvod se bude snažit nejen zlepšit péči a údržbu stávající zeleně, ale i vytvářet nové 
scenérie s důrazem na odpočinek a rekreaci. Každoročně zajišťuje komplexní péči 
o všechny plochy veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví města. V rámci využití obecně 
závazných právních předpisů bude důsledně  vyžadovat základní péči o tyto plochy 
i v případě ostatních vlastníků (právnických a fyzických osob). Velká pozornost bude 
věnována nejen údržbě parků a seči trávy, ale i údržbě dřevin, květinových záhonů 
a mobilní zeleně. Budeme optimalizovat četnost sečí s ohledem na klimatické podmínky. 

3. Veřejná prostranství 

Na území městského obvodu Pardubice I je řada veřejných prostranství – náměstí, 
ulice, městské parky, veřejná sportoviště, dětská hřiště, veřejně přístupné vnitrobloky, 
velkoplošná parkoviště i nezastavěné plochy přírodního charakteru. 

Obvod bude pečovat o údržbu a úklid těchto prostranství, pozornost bude věnovat 
kvalitě úklidu. Na náměstích, v parcích, ve vnitroblocích a na dalších veřejných 
prostranstvích bude udržován, popř. doplňován městský a zahradní mobiliář (např. 
stojany na kola), popř. bezpečné herní prvky. Jednou z priorit obvodu bude vytváření 
odpočinkových ploch pro děti a pro starší občany (např. Bělobranské náměstí). 

Nadále bude plynule pokračováno v regeneraci veřejných prostranství v panelových 
sídlištích s využitím dotační spoluúčasti státního rozpočtu. Bude každoročně uplatňován 
požadavek na státní dotaci na další panelové sídliště, na nábř. Závodu míru. Není 
opominuto ani nejstarší sídliště v obvodu Dašická ul., kde již jedna část sídliště prošla 
v letech 2007 – 2013 revitalizací a od roku 2016 probíhá každoroční pokračování 
po jednotlivých etapách. V současné době jsou již připraveny studie na dvě části sídlišti 
a připravuje se zadání projektové dokumentace. V příloze č. 1 jsou jednotlivé záměry 
konkrétně popsány. 

3.1 Vodní plochy a prvky 

Ve správě městského obvodu je Císařský náhon a několik vodních prvků v parcích 
a na veřejných prostranstvích. Obvod bude zajišťovat  pravidelné čistění a údržbu 
Císařského náhonu, provoz, opravy a údržbu vodních prvků. 

3.2 Odpadové hospodářství   

       Řešení komunálního hospodářství je v městském obvodu stabilní.  
Pro zkulturnění sběru odpadů bude obvod podporovat citlivou a civilizovanou výstavbu 
kontejnerových stání. Současně budou hledána nová místa pro kontejnery na sběr 
tříděného odpadu s cílem zvýšit třídění komunálního odpadu. Městský obvod se bude 



ve spolupráci s městem Pardubice zabývat postupnými rekonstrukcemi, příp. 
realizováním nové výstavby přístřešků pro odpadové nádoby na TKO. Realizovat dle 
možností podzemní kontejnery. Zajistit výměnu, popř. rozšíření počtu odpadkových košů 
podle potřeb. Vyzývat organizátory akcí k zajištění dostatečného počtu odpadových 
nádob při sportovních, kulturních a společenských akcí. V současné době se jedná 
o lokalitu za řekou Chrudimkou, kde je již k tomuto účelu zpracována odborná studie.  

Podle potřeby bude i nadále zajišťováno přistavování velkoobjemových kontejnerů 
s cílem zamezit vzniku černých skládek.  

Posílit úklidovou četu o nové zaměstnance, spolupracovat s úřadem práce 
(vytvoření pracovní příležitosti pro nezaměstnané) a pracovní možnosti pro odsouzené. 
Pro pracovní úklidovou četu vytvářet optimální podmínky včetně technického 
zabezpečení. 

 
IV. Školství, sport, kultura, volnočasové aktivity, péče o děti a seniory 
 

Městský obvod bude: 
 Organizovat kulturní akce zaměřené na tradice (Sv. Martin, Vánoční zpěvy, 

Obdarovávání v čase adventu, Loučení se zimou, - vítání jara, Čarodějnice …) 
 Organizovat společenské akce pro seniory a mládež (koncerty pro seniory – 

dechovky, pro střední věk – rockové kapely, jazzové dny, pro mládež – dle nabídky) 
 Finančně podporovat kulturní akce: VČD Pardubice, Pardubické filharmonie, 

Konzervatoř Pardubice aj. 
 Podporovat společné aktivity nejmladší generace se seniory 
 Monitorovat životní jubilea občanů od 80 let a dalších pětiletých intervalech, osobní 

gratulace starosty u občanů od 90 let a dalších pětiletých intervalech 
 Podporovat nové kulturní pobídky v období velkých prázdnin – „Hudební město“ 
 Pečovat o kulturní památky v našem obvodu, znovuosazení pamětních desek, 

pomníků + informační tabule u stávajících soch osobností spojených s městem 
Pardubice 

 Spolupracovat s mateřskými, základními školami, domem dětí a mládeže, základní 
uměleckou školou a s neziskovými organizacemi - pravidelná setkávání 2x – 3x 
v průběhu roku, zaznamenávat problémy a požadavky, v rámci možností je realizovat 
nebo podnítit zainteresované odbory MmP 

 Spolupracovat se středními školami v našem obvodu – finanční podpora při výročích, 
řešení požadavků stavebních úprav v okolí škol 

 Pečovat o čistotu kolem všech škol – kontejnery, nedopalky… 
 Finančně podporovat kulturní, vědomostní, jazykové i sportovní aktivity škol našeho 

MO Pce I 
 Podporovat prostřednictvím města realizaci přestavby školy Svítání v centru obvodu 
 Spolupracovat s odborem školství MmP 
 Spoluvytvářet optimální podmínky pro realizaci sportovního parku – role správce 

parku Na Špici 
 Obohacovat parky v našem obvodu workoutovými prvky pro sportovce a 

tělovýchovnými prvky pro nenáročné 
 Využívat asistenci jednotky dobrovolných hasičů našeho obvodu při sportovních, 

kulturních a společenských akcích konaných na území obvodu 
 Podporovat revitalizace a otevření nových kvalitních dětských hřišť a sportovišť 
 Vytypovávat nové tržní místo 

V. Bezpečnost a veřejný pořádek 

 Spolupráce s Městskou policií Pardubice, iniciovat setkání s občany obvodu a podílet 
se na řešení jejich požadavků 



 Přímá komunikace s MP po nahlášení porušení veřejného pořádku, nočního klidu… -
bezprostřední řešení problémů 

 Rozšíření kamerového systému v problémových lokalitách MO Pardubice I 
 Prevence kriminality ve spolupráci s MP a Policií ČR se zaměřením na ohrožené 

jedince, v problematických oblastech městských částí, zaměření na skupiny obyvatel 
 Informování občanů a jejich aktivizace – zprostředkování informací o bezpečnostní 

situaci 
 Zacílit pozornost na místa zákazu užívání alkoholu, zákazu kouření – formou 

prevence, pokut 
 Oslovit soukromé subjekty a vyžadovat pořádek na jejich prostranstvích  
 Zaměřit se na pořádek kolem kontejnerového stání – spolupráce s firmou Služby 

města Pardubic a.s. Řešit ve spolupráci s městem Pardubice přemnožení holubů, 
iniciovat v pravidelných časech celoměstskou deratizaci 

 Zaměřit se více na pořádek v PAMÁTKOVÉ REZERVACI MĚSTA (větší pohyb 
občanů, turismus, množství obchodů a obchodních center, restaurací a barů…) 

 Spolupracovat se spolkem Občanské sdružení obyvatel a přátel Starého města 
Pardubic 

 Spolupracovat s restauračními provozovnami při zajištění pořádku na přilehlých 
chodnících, možnost přímé telefonní komunikace pro oznámení i mimo pracovní dny 

 Vyzývat organizátory pro zajištění odpadových nádob při sportovních, kulturních 
a společenských akcích 

 Spoluiniciovat akce typu – „Ukliďme své město“ – v jednotlivých částech v obvodu 
 Vytvářet loučky pro volné pobíhání psů, informovat občany v radničním zpravodaji 

městského obvodu Pardubice I  

IV. Činnost orgánů městského obvodu Pardubice I ve vztahu k občanům 

Velmi důležitou složkou je spolupráce městského obvodu s ostatními orgány 
samosprávy na území města, s organizacemi sídlícími na území obvodu 
i s veřejností. Důležité je i pravidelné informování občanů o činnosti městského 
obvodu. Základním cílem spolupráce je otevřenost a transparentnost obvodu 
směrem k partnerům i občanské veřejnosti. 

1. Spolupráce se Statutárním městem Pardubice 

Městský obvod bude efektivně spolupracovat se svými partnery i úředníky MmP 
(poskytování informací na úrovni jednotlivých odborů, využívání databází, konzultace 
jednotlivých záměrů, spolupráce na konkrétních projektech). 

2. Spolupráce s ostatními městskými obvody a příslušnými institucemi 

Spolupráce se bude odehrávat na úrovni společných jednání starostů s vedením 
města i při  vzájemných konzultacích mezi jednotlivými vedoucími pracovníky 
příslušných odborů. 

3. Informovanost veřejnosti 

Městský obvod bude poskytovat komplexní informace o činnosti všech orgánů 
městského obvodu těmito způsoby: 

1. poskytováním informací občanům prostřednictvím Radničního zpravodaje MO 
Pardubice I (Pardubická jednička),  

2. formou nových webových stránek obvodu,  
3. zástupci obvodu budou spolupracovat s ostatními sdělovacími prostředky,  
4. využíváním internetových medií, 
5. prostřednictvím „Schránka důvěry“ pro občany městského obvodu, umístěné 

ve vestibulu MO, 
6. získáváním zpětné vazby od občanů při přípravě investičních záměrů formou 

workshopů, průzkumů, anket apod. 



Příloha č. 1  

 

Přehled investičních akcí byl zpracován Komisí pro spolupráci v oblasti rozvoje 
městského obvodu. Tabulka je otevřeným dokumentem „Plánu rozvoje městského obvodu 
Pardubice I na léta 2019 – 2022“, ve kterém jsou zveřejněny záměry městského obvodu na 
dané volební období, případně i výhled do dalších let a realizace investičních záměrů 
ve spolupráci s městem Pardubice 

Jedná se především o investiční akce na úseku dopravy a úseku životního prostředí, 
které byly vybrány k budoucí realizaci na základě řady různých hledisek. Při zařazení 
jednotlivých akcí vycházel městský obvod ze znalostí konkrétní situace zjištěné 
odpovědnými pracovníky úřadu, podnětů občanů a posouzení odborníky v dané 
problematice. Cílem je i spravedlivé rozdělení investic v rámci území celého městského 
obvodu.  

 
 


