
ŽIJEME KRÁSNÝM VEŘEJNÝM PROSTOREM 
A ZELENÝM MĚSTEM
Aby se lidem v Pardubicích dobře žilo, potřebují vhodná místa k setkávání a trávení volného času. Chceme 
proto oživit veřejná prostranství ve městě, zkrášlit je a doplnit je kvalitní architekturou. Ta by však měla 
být v souladu s přírodou, jelikož nechceme město zastavět betonem. Naopak do něho dodáme zeleň, a to 
nejen vytvářením zelených ploch a sázením stromů, ale také budováním zelených střech.

Co již pro krásný a zelený veřejný prostor děláme?
    Prosadili a dotáhli jsme revitalizace Tyršových sadů a parku Na Špici, kterými jsme ukázali, že zeleň do centra 

města patří. Odbahněním Matičního jezera jsme z Bubeníkových sadů udělali ještě lepší místo pro setkávání. 

    Oživujeme Automatické mlýny špičkovým vzdělávacím centrem a  Galerií města Pardubic. Do lokality 
díky dotacím vložíme 365 milionů korun.

    Chceme zkrášlit i bezprostřední okolí domovů našich občanů, proto jsme od roku 2010 pomohli obvodům 
získat 121 milionů korun z dotací na regeneraci sídlišť.

    Nechali jsme zpracovat tepelné mapy města, které nám ukazují, která místa v Pardubicích se nejvíce 
přehřívají. Nejhorší je situace například na náměstí Republiky, Masarykově náměstí nebo v  prostoru 
před hlavním nádražím. 

    Za 120 milionů korun jsme zmodernizovali třídu Míru. 

    Zrevitalizovali jsme prostor přednádraží a  vybudovali terminál A  pro městskou hromadnou dopravu, 
který je vstupní branou do města a jehož součástí je i cyklověž. 

    Oživili jsme lesopark na Dukle. Vykáceli jsme staré nebezpečné stromy a výsadbu jsme doplnili novými 
kusy. Opravili jsme původní cesty a přidali nové.

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro veřejný prostor a životní prostředí
    Vytipujeme vhodné lokality na založení komunitních zahrad, které umožní i  lidem z  bytových domů 

pěstovat vlastní ovoce nebo zeleninu a které napomohou komunitnímu setkávání našich občanů. Jako 
jedna z lokalit se nabízí prostor u DDM Alfa na Dukle.

    Vysázíme ve městě více zeleně, abychom minimalizovali přehřívání ulic. Teplotní mapy města ukazují, že se velmi 
přehřívá centrum města, proto na třídě Míru zrušíme málo využívanou trolejbusovou dopravu  
a vysázíme více stromů, zazelená se také prostor před divadlem na náměstí Republiky. I v jiných lokalitách budeme 
pokračovat v intenzivní výsadbě stromů, jejichž druhovou skladbu zaktualizujeme, a posílíme jejich údržbu.

    Při projektování nových budov města neopomeneme zelené střechy a prověříme možnost jejich instalace 
i při rekonstrukcích. Se zelenou střechou počítáme například u přístavby mateřinky v ulici Teplého.

    Pro naše občany chceme co nejčistší ovzduší, proto odmítáme obnovení spalovny nebezpečných odpadů 
v Rybitví. Zároveň stopneme udělování jakýchkoliv výjimek všem znečišťovatelům. 

    Nakládání s  odpady je důležitým tématem, které rezonuje společností a  které je potřeba řešit na 
komunální úrovni. Rozšíříme motivační systém třídění i  do sídlišť. Kdo bude více třídit, bude zároveň 
šetřit, protože zaplatí nižší poplatek za odpad. Pro snadnější třídění odpadu zvýšíme počet barevných 
kontejnerů. Zároveň chceme dát všem občanům možnost třídit bioodpad, proto rozšíříme hnědé nádoby 
na odpad do celého města. Současně zvýhodníme nabídku odběru kompostu pro obyvatele Pardubic.

    Svítit chceme, ale chytře. Po Službách města Pardubic budeme požadovat zrychlení investic do 
úspornějších žárovek veřejného osvětlení. Neušetříme tak jen finance, ale i životní prostředí. 

    Pomocí energetického dispečinku na budovách města chceme monitorovat spotřeby energií, díky čemuž 
snížíme množství využívané energie a s tím také samozřejmě provozní i  investiční náklady. V současné 
době je energetický dispečink prováděn na čtyřech objektech v majetku města. Cílem je jeho zprovoznění 
na všech objektech, včetně škol a školek. 



    Citlivě zrevitalizujeme bývalý vojenský areál Červeňák, aby došlo ke zlepšení životního prostředí i v této 
lokalitě a v sousedních oblastech. 

    Odbahníme vodní plochu Čičák v parku Na Špici, díky čemuž zvýšíme biodiverzitu v této lokalitě. Navážeme 
také na úspěšnou revitalizaci parku Na Špici a upravíme i část okolo občerstvení U Lupťáka. 

    Dotáhneme proměnu Automatických mlýnů a náš projekt vzdělávacího centra a Galerie města Pardubic, 
na kterých se podílejí špičkoví architekti. Dlouho nedostupný brownfield v centru města se tak stane 
novým centrem kultury a vzdělávání.

    Pokusíme se více zpřístupnit řeky lidem, proto otevřeme diskuzi o náplavce na soutoku řek a oživíme 
projekt staré vojenské plovárny na Chrudimce u Vinice.


