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Zápis z veřejného projednání
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(2007 – 2013)
Datum konání: 26.8.2008 v 16:00
Místo: polečenský sál (budova radnice na Pernštýnském náměstí)
Na veřejném projednáním IPRM „Přitažlivé město“ bylo přítomno 6 z celkového počtu 9 členů řídícího
výboru: Ing. Jaroslav Deml primátor města , Ing. Jan Kislinger, Ing. Alexandr Krejčíř, Ing. Michal Koláček,
MUDr. Štěpánka Fraňková, Ing. Vítězslav Štěpánek. Dále byli přítomni zástupci zpracovatele IPRM Ing.
Michael Skalický, Ph.D. a Ing. Jarmila Krejčí a manažer pro IPRM „Přitažlivé město“ Ing. Aleš Berka.
Průběh veřejného projednání:
1) Zahájení veřejného projednání
Primátor města Ing. Jaroslav Deml zahájil veřejné projednání přivítáním účastníků. Náměstek primátora Ing.
Jan Kislinger zahájil jednání a představil členy řídícího výboru, zástupce zpracovatele a manažera IPRM
„Přitažlivé město“. Dále informoval o cíli veřejného projednání – představit veřejnosti dokument IPRM
včetně vypořádání připomínek.
2) Představení IPRM „Přitažlivé město“ (průběh a aktuální stav přípravy, zóna IPRM)
Manažer IPRM Ing. Aleš Berka podrobně představil všem přítomným formou připravené prezentace
východiska přípravy IPRM, dosavadní postup prací, území IPRM a nejbližší kroky v přípravě integrovaného
plánu. Zejména bylo prezentováno:
 Metodický rámec přípravy IPRM
 Průběh přípravy IPRM od první poloviny roku 2007 do současnosti
 Způsob sběru projektových záměrů prostřednictvím databáze projektových záměrů a dvou veřejných
výzev k předkládání projektových záměrů

 Organizační zajištění přípravy IPRM – ustanovení Řídícího výboru v prosinci 2007 – zástupci města,
kraje, zpracovatele, neziskových organizací a dalších subjektů partnerů
 Přístup k přípravě IPRM – geografická zóna – nejprve pod pracovním názvem „střed města“ –
v rámci finalizace IPRM změna na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“
 Informace k výzvě Regionální rady k předkládání IPRM – termíny, podmínky
 Předpokládané termíny podpisu smlouvy o alokaci prostředků na IPRM únor 2009
 Informace o maximální výši dotace na dílčí projekty IPRM v případě projektů do ROP 2.1 je to až
92,5% způsobilých výdajů, 40% u projektů, které zakládají veřejnou podporu
 Informace k přípravě IPRM za respektování principu partnerství a zapojení veřejnosti databáze
záměrů, veřejné výzvy, publicita v médiích, na webu, Radniční zpravodaj, veřejné projednání
 Termíny projednání a schvalování IPRM v Řídícím výboru a orgánech města
Manažer IPRM následně předal slovo zástupci zpracovatele IPRM.
3) Veřejné projednání / prezentace dokumentu IPRM (struktura a obsah)
Ing. Jarmila Krejčí navázala na uvedené informace a formou připravené prezentace doprovázené slovním
komentářem podrobně seznámila veřejnost s obsahem dokumentu IPRM, jehož pracovní verze je zveřejněna
a k dispozici ke stažení na internetových stránkách města. Veřejnost byla prostřednictvím prezentace
informována především o následujících skutečnostech:
 Východiska přípravy dokumentu IPRM
 Struktura, koncepce a závazná osnova dokumentu
 Metodika MMR, Regionální rady pro přípravu IPRM
 Jednotlivé dílčí kapitoly dokumentu
 Povinné přílohy žádosti IPRM
4) Diskuse, závěr
Náměstek primátora Ing. Jan Kislinger otevřel diskusi k dokumentu IPRM „Přitažlivé město“, během níž
mohli přítomní vznášet dotazy, podněty a připomínky k dokumentu IPRM. V rámci veřejného projednání
bylo vzneseno několik podnětů a připomínek, které byly zodpovězeny přítomnými členy Řídícího výboru,
zástupci zpracovatele a manažerem IPRM odpovědi jsou uvedeny vždy u daného dotazu .
Dotaz p. Miroslava Šimka předseda bytového družstva Pernštejn zda je součástí seznamu dílčích projektů
projekt vycházející z urbanistické studie vnitrobloku SBD Pernštejn?
Náměstek primátora Ing. Jan Kislinger požádal manažera IPRM o uvedení informací k dílčím
projektům IPRM. Ing. Aleš Berka seznámil p. Šimka a ostatní účastníky s seznamem dílčích projektů
schválených Řídícím výborem. Seznam projektů je v současnosti pouze indikativní, může být ještě
upraven. Finální schválení seznamu bude v období mezi předložením IPRM a sepsáním smlouvy o
alokaci říjen – únor 2009 . Samotný dokument IPRM vč. finančního plánu uvádí priority, opatření a
aktivity, které nejsou rozpracovány do úrovně dílčích projektů.
Navazující dotaz p. Šimek zda byly při přípravě IPRM a jeho dílčích projektů použity studie projektů
předložené v minulých letech na odd. územního plánování?
Manažer IPRM uvedl, že při přípravě IPRM byly využity pro sběr projektových námětů dvě kola
veřejné výzvy a databáze projektových záměrů na internetových stránkách města.
M. Šimek doplnil dotaz zda odd. územního rozvoje poskytlo pro zpracování IPRM existující studii
vnitrobloku SVB Pernštejn, která byla na radnici předána už v loňském roce? Nabídka spolupráce se zástupci
radnice na přípravě tohoto projektu.
Primátor města Ing. Jaroslav Deml uvedl, že o této studii magistrát ví, podobně jako projekt pěší zóny
na třídě Míru není součástí indikativního seznamu dílčích projektů. Jedná se o téma, které v současné

době nelze zapracovat do IPRM, ale i přesto má město zájem tuto záležitost řešit, nejprve však je
potřeba vyřešit problém se špatným stavem podzemních sítí.
M. Šimek se domnívá, že problematika vnitrobloku se s IPRM prolíná. Zájmem SBD Pernštejn je obhájit
slušné životní prostředí. Domnívá se, že nebyli k problematice rozvoje tř. Míru a jejího okolí přizváni.
Náměstek primátora Ing. Alexandr Krejčíř uvedl, že i přes komplikace s projektem třídy Míru, které
způsobily jeho nezařazení do dílčích projektů IPRM se město hodlá tř. Míru a jejím okolím i nadále
intenzivně zabývat.
Primátor města poděkoval p. Šimkovi za aktivitu v této záležitosti a na základě jeho nabídky jej vybídl
k zapojení do dalších pracích na přípravě projektu obnovy tř. Míru, vnitrobloku i okolí.
doc. Ing. Graja Univerzita Pardubice uvedl, že Univerzita Pardubice si váží spolupráce s městem na IPRM a
zahrnutí části jejích projektů do indikativního seznamu dílčích projektů a vyjádřil naději, že tento seznam
bude rozšířen i o další projekty, které má Univerzita Pardubice zájem uplatnit prostřednictvím IPRM do
tématických operačních programů. Jedná se projekty zaměřené na pozvednutí studijních programů, podporu
vědeckých pracovníků, partnerství a sítě.
Primátor města Ing. Jaroslav Deml spolu s náměstkem primátora Ing: Janem Kislingerem uvedli, že
tato záležitost bude ještě na úrovni Řídícího výboru zvážena, neboť město má zájem na pokračování
dlouholeté úspěšné spolupráce s univerzitou.
Dotaz p. Libora Kříže obyvatel Pardubic, ul. Jiráskova okrajově související s IPRM jedná se o objekt
nacházející se v území IPRM , zda se zakládá na pravdě informace, že budova společenského a výstavního
centra IDEON má být přebudována na nákupní centrum? Dále uvedl, že celé okolí IDEONu by měla být
revitalizována.
Primátor města odpověděl, že se jedná o naprosto mylnou informaci. Vlastníkem IDEONu je město
a jeho využití i nadále bude spočívat ve využití pro společenské akce a výstavy. Časem bude určitě
rekonstruován vč. okolí.
P. Libor Křiž vyjádřil dojem, že ve městě chybí místa pro sportovní vyžití a že město podporuje pouze hokej.
Dále nesouhlasí se zrušením skokanského bazénu v rámci připravované rekonstrukce plaveckého areálu
která by je součástí projektů IPRM . Okrajově zmínil dopravní potíže na území města
Primátor města uvedl, že nedávno rekonstruovaná a modernizovaná hokejová aréna je víceúčelová a
je využívána i pro jiné sporty, společenské a kulturní akce, výstavy apod. Otázka skokanského bazénu
je velmi složitá, byla na městě i v zastupitelstvu intenzivně řešena. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo ve
prospěch většiny – vyžití obyvatel města, dětí i dospělých. Navíc i přes opakovaná jednání se zástupci
MŠMT, svazu tělovýchovy se nepodařilo na zachování a rekonstrukci skokanského bazénu získat
finanční podporu.
Náměstek primátora Ing. Jan Kislinger uvedl, že je jistě značný počet projektů, které by bylo třeba na
území města realizovat. Bohužel zdaleka ne všechny lze pokrýt z alokace na IPRM.
Primátor města doplnil k dotazu na dopravní situaci, že se jedná o žhavý problém nejen Pardubic ale
také Hradce Králové a vyjádřil naději, že příslušné státní orgány a instituce tuto situaci v brzké době
umožní vyřešit – zejména komunikace R35 a její přivaděče související s obchvaty města. Kompletní
řešení dopravních problémů města je odhadována na částku 10 mld. Kč.
Poznámka občana města jméno neuvedeno netýkající se IPRM, ve které vyjádřil svou nespokojenost
s celkovým vzhledem města – fasády budov, dopravní situace, povrchy ulic.

Náměstek primátora Ing. Jan Kislinger se obrátil k účastníkům, zda mají další dotazy k IPRM „Přitažlivé
město“, např. k jednotlivým dílčím projektům. Vzhledem k tomu, že žádný další dotaz nebyl položen, navrhl
ukončení veřejného projednání.
Primátor města poděkoval přítomným zástupcům veřejnosti za účast na veřejném projednání a vyjádřil
spokojenost s tím, že se účastníci zapojili do diskuse. Může to být podnětem realizovat obdobná setkání i
v budoucnu, nejen k IPRM.

…………………………….
Ing. Jaroslav Deml
primátor města

Zapsal:
Ondřej Flégr ekonomický odbor MmP
Ing. Aleš Berka ekonomický odbor MmP, manažer IPRM „Přitažlivé město“

