
 

KDO JSME?
ŽIJEME PARDUBICE  je tým složený z  pardubických občanů, kterým  záleží na tom, kam budou 
Pardubice směřovat. Jsme rodilí Pardubáci nebo jsme s  Pardubicemi neodmyslitelně spojili svůj 
profesní či občanský život a chceme je dále zlepšovat pro příští generace. Jsme přesvědčení, že 
spolu to zvládneme.

Nemáme potřebu si v hledání konkrétních řešení pro naše krásné město hrát na celostátní politiku. 
Proto jsme se rozhodli spojit síly v koalici ŽIJEME PARDUBICE, která je složená z osobností České 
strany sociálně demokratické, nově vzniklého hnutí ProPce21 a  nestraníků s  podporou 3Pk – Pro 
prosperující Pardubický kraj. 

Logo našeho nového uskupení představuje nejen písmeno P, ale také známý symbol umístění na mapě. 
Zdůrazňuje důležitost místní samosprávy v konkrétním místě – u nás v Pardubicích. Na úrovni měst 
a obcí je veřejná správa nejblíže lidem a měla by podle toho fungovat. Symbol připomínající ikonu 
na mapě není záměrně uzavřený, neboť symbolizuje naši otevřenost k diskuzi, dalším osobnostem 
a dobrým nápadům pro Pardubice. Barvy pak mají odkazovat na zapojení více subjektů a osobností. 

NAŠE HODNOTY
 1.   Lidská a profesní důvěra. 

 2.   Podaná ruka u nás platí.

 3.   Gentlemanství není hendikep. Bezpečí pro naše ženy a děti.

 4.   Odpovědnost vůči stávajícím i budoucím generacím.

 5.   Dostupnost potřebných veřejných služeb s aktivním zapojením občanské společnosti.

 6.   Odpovědné hospodaření s  veřejnými prostředky. Efektivní správa a  investice do majetku 
města.

 7.   Rovnovážný a udržitelný rozvoj všech městských částí včetně potřebné občanské vybavenosti.

 8.   Dostupné bydlení a kontinuální zlepšování podmínek pro život v Pardubicích.

 9.  V rovnováze a s respektem k přírodě. Stop jakýmkoliv výjimkám pro znečišťovatele a spalovně 
nebezpečných odpadů.

10.  Zachování společenských a kulturních hodnot České republiky včetně nezastupitelné role 
rodiny ve společnosti.

VOLEBNÍ PROGRAM  

ŽIJEME PARDUBICE



PRO PARDUBICE ŽIJEME ROKY A MÁME DALŠÍ PLÁNY…
Nejsme žádní zajíci v pytli. V práci pro Pardubice máme už něco za sebou…

Pomohli jsme 500 našich rodin s bydlením
    Do městských bytů jsme investovali 640 milionů korun.

    100 % výnosů z nájmů jsme vložili zpět do bydlení.

    Naším projektem startovacích bytů jsme pomohli 200 mladým párům.

    Pomohli jsme 500 pardubickým rodinám s  bydlením. Pro seniory a  hendikepované máme připravené 
sociální a bezbariérové byty.

    Nastavili jsme transparentní pravidla pro investory a developery.

    STOPLI jsme rozprodej bytového fondu města a obálkové metody.

Zajistili jsme bezpečnější prostředí a kvalitní školství pro naše děti
    Otevřeli jsme 400 nových míst v základních školách a v mateřinkách.

    Zavedli jsme elektronické zápisy. Pardubické děti mají při zápisu přednost před přespolními.

    Úspěšně jsme čerpali dotace do škol. Přes 300 milionů korun jsme investovali do modernizace odborných 
učeben a vybavení ZŠ.

    Zrekonstruovali jsme 7 školních sportovišť a otevřeli je veřejnosti.

    Zapojili jsme rodiče, žáky a  zaměstnance do hodnocení a  zlepšování našeho školství prostřednictvím 
Strategie školství Pardubic.

    Motivujeme a  podporujeme nadané a  talentované děti. Každoročně oceňujeme nejúspěšnější žáky 
a studenty.

    Chceme, aby naše děti byly v bezpečí, proto jsme do mateřinek pořídili 4500 reflexních vest.

    25 000 dětí v MŠ prošlo projektem včasného záchytu zrakových vad.

Děti potvrdily: Pardubice jsou městem sportu
    Dlouhodobě finančně podporujeme 10 000 malých sportovců ve 110 klubech.

    Prosadili jsme rekonstrukci Letního stadionu, který bude sloužit také školám a mládeži. 

    Obhájili jsme Sportovní park Pardubice, největší sportovní akci pro děti v ČR.

    Posunuli jsme projekt Dukla sportovní a do dvou let zahájíme stavbu první etapy.

    Garantujeme tříleté financování Velké pardubické, Zlaté přilbě, Tenisové juniorce, mistrovství ČR 
v půlmaratonu a dalším velkým akcím.

    Postavili jsme 25metrový bazén.

    Pomáhali jsme s investicemi a obnovou sportovišť klubům a tělovýchovným jednotám.

Zkrášlili jsme veřejný prostor a zazelenali město
    Prosadili a dotáhli jsme revitalizace Tyršových sadů, parku Na Špici a Matičního jezera.

    Zmodernizovali a zpřístupnili jsme veřejnosti Památník Zámeček. 

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

    Od roku 2010 jsme obvodům na regenerace sídlišť pomohli získat 121 milionů korun z dotací.

    



Udělali jsme cestování po Pardubicích snadnější a levnější 
    S přispěním evropských dotací jsme podpořili rozšiřování sítě cyklostezek včetně lávek pro pěší a cyklisty 

v Pardubicích za téměř 79 milionů korun.

    MHD jsme udělali dostupnější. Snížili jsme roční jízdné pro žáky, senioři nad 70 let jezdí zdarma.

    Plynulosti dopravy jsme pomohli nainstalováním chytrých semaforů a vybudováním chytrého parkování. 

    Senioři a lidé s hendikepem si oblíbili náš projekt Senior taxi, díky kterému urazili už 250 000 km.

    Zahájili jsme stavbu terminálu B u nádraží a u univerzity.

    Pomohli jsme prosadit výstavbu nového letištního terminálu.

Čím budou ŽÍT Pardubice, když nám dáte důvěru?
Dostupnějším bydlením

    Postavíme družstevní, startovací a  cenově dostupné nájemní byty v  Masarykových kasárnách a  na 
Hůrkách. 

    Nezvýšíme daň z nemovitosti a peníze z nájmů vložíme zpět do bytů.

Sportem a pohybem
    Opravíme další školní sportoviště, která otevřeme veřejnosti.

    Zahájíme modernizaci a rekonstrukci Dukly sportovní.

    Dál budeme podporovat Sportovní park Pardubice.

Bojem proti drahotě
    Snížíme dopady drahoty na Pardubáky. 

    Nezvedneme nájem v městských bytech, ani daň z nemovitostí.

    Nezvýšíme roční zvýhodněné jízdné v MHD pro žáky a senioři nad 70 let budou dál jezdit zdarma.

Prací pro naše děti
    Garantujeme dostatek míst ve školách a školkách včetně školních družin pro naše děti.

    Postavíme novou ZŠ v Masarykových kasárnách a MŠ v ulici Teplého a v Trnové.

Kvalitní architekturou a veřejným prostorem
    Dotáhneme proměnu Automatických mlýnů a náš projekt vzdělávacího centra a galerie.

    Otevřeme diskuzi o náplavce na soutoku řek, zrevitalizujeme park Na Špici  II, oživíme projekt vojenské 
plovárny.

Snadnějším parkováním 
    Vybudujeme parkovací dům u enteria arény a terminálu jih. 

    Díky námi prosazeným zásadám pro investory garantujeme více míst v nových lokalitách a jejich dopravní 
napojení.

Zeleným městem
    V přehřátém centru vysázíme zeleň – zezelená třída Míru i náměstí Republiky.

    Nové budovy města dostanou zelené střechy.

    Odbahníme Čičák a zrevitalizujeme Červeňák.



Životním prostředím
    Stopneme udělování výjimek pro všechny znečišťovatele životního prostředí. 

    Jsme zcela proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v blízkosti krajského města.

Plynulou dopravou
    Podpoříme přímé napojení rychlodráhy na nemocnici a  prověříme možnosti rozšíření Anenského 

podjezdu. 

    Budeme bojovat za bezpečné přechody a tlačit na stát kvůli výstavbě obchvatů.

    Pomocí seniorům a hendikepovaným

    Dokončíme přípravy výstavby Domova pro seniory ve Štrossově ulici. 

    Lidé se zrakovým a sluchovým hendikepem se dočkají nového centra SMYSL. 

    Zajistíme bezbariérové a chráněné byty.

Podrobně si o našich vizích a plánech můžete přečíst v Programu Žijeme 
Pardubice na následujících stránkách.



PODROBNÝ PROGRAM  
ŽIJEME PARDUBICE

ŽIJEME PRO CENOVĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
V PARDUBICÍCH
Není třeba hrát si na přelidněný Amsterdam… V dostupnosti bydlení a kvalitě života chceme být jako Vídeň. 
Cenově dostupné a  kvalitní bydlení vnímáme jako klíčové téma pro rozvoj a  udržitelnost našeho města, 
jelikož má vazbu na výnosy z rozpočtového určení daní pro rozpočet města a budování potřebné občanské 
vybavenosti. Pardubice patří k nejstarším statutárním městům v České republice a trend posledních let 
ukazuje, že i  díky projektům, jako je startovací bydlení, roste počet obyvatel, mladých pracujících lidí 
a rodin. Ty je třeba motivovat, aby se do Pardubice stěhovali nejen za prací, ale také tu zůstali.

Výchozí podmínky
    Bytový fond města je tvořen cca 2100 byty.

    Privatizační vlny za předchozích vedení města znamenaly vysoké příjmy pro město. Velkou chybou ale 
bylo, že se peníze nevracely zpět do bytového fondu, jeho oprav a dalších investic.

    Deregulace nájemného ze strany státu.

    Dluh na stávajícím bytovém fondu byl v době, kdy jsme schválili Strategii bydlení města Pardubic, téměř 
půl miliardy korun.

    Velkým problémem je absence zákona o dostupném bydlení, který by dal městům a obcím dostatečné 
nástroje pro budování cenově dostupného bydlení a  jeho správu a garantoval by dostatek financí na 
sociální práci a reprodukci majetku.

    Státní i evropské dotační tituly a pravidla jsou pro města a obce demotivující a rigidní a stropy nájmů 
byly doposud tak nízko, že neumožňují v dlouhodobém horizontu reprodukci majetku.

    Snížení daňové zátěže zejména nejbohatší skupině obyvatel před volbami do poslanecké sněmovny ještě 
více roztočilo spirálu poptávky po tzv. investičních bytech (ukládání volných peněz do nemovitostí) 
a pronajímání za vysoké ceny mladým lidem apod.

    Zrušení stoprocentních hypoték ze strany ČNB.

    Města a  obce nemají vedle daně z  nemovitosti a  výše nájemného výraznější možnosti, jak regulovat 
ceny bydlení. 

Co již pro dostupné bydlení děláme?
    Rozjeli jsme velmi úspěšný projekt čtyřletého zvýhodněného startovacího bydlení pro mladé pracující 

lidi. K dispozici máme už 200 bytů a každý rok počítáme s uvolňováním dalších. 

    Intenzivně pracujeme na snižování dluhu na bytovém fondu vůči stávajícím nájemníkům města. Výrazně 
jsme navýšili investice a zrychlili opravy bytového fondu. Kompletními rekonstrukcemi prošlo v  letech 
2018–2021 přes 360 městských bytů. Letos je ve fázi oprav nebo projekčních příprav dalších 200 bytových 
jednotek. Od roku 2015 jsme opravili 795 bytových jednotek za 635 milionů korun.

    Prosadili jsme komplexní materiál Strategie bydlení města Pardubic, který řeší koncepci bytové politiky 
města včetně úkolů směřujících k výstavbě družstevního bydlení jako iniciativy města. Materiál obsahuje 
komplexní a postupné kroky, jak směřovat k dostupnějšímu bydlení.



    Prosadili jsme Program rozvoje bydlení, jímž garantujeme, že skrze tuto položku v  rozpočtu se 100 % 
výnosů z  nájmů vrátí do investic bytového fondu. Roční výnos z  nájmů činí až 95 milionů korun, což 
umožní rychlejší a efektivnější plánování a rekonstrukce stávajícího a časem i budování nového bytového 
fondu.

    Schválili jsme novou směrnici a jasná pravidla pro přidělování bytů, která lépe řeší potřeby lidí ohrožených 
bytovou nouzí. Zrušili jsme princip obálkových metod a přidělení bytu tomu, kdo dá více. V souladu se 
směrnicí poskytujeme byty sociální a cenově dostupné, zvláštního určení a bezbariérové pro seniory 
a lidi s hendikepem, chráněné bydlení a byty startovací. Také komunitní byty pro organizace pracující 
s  lidmi s hendikepem nebo ohroženými ztrátou bydlení nebo procházejícími transformací péče – např. 
dětské domovy, DC Veská. Poskytujeme také klíčové zaměstnanecké byty např. pro dopravní podnik 
apod. V tomto režimu jsme poskytli byt a pomohli téměř 500 pardubickým rodinám a párům. Největší 
podíl tvoří byty pro seniory, sociální a dostupné byty a startovací byty.

    Cenová politika nájemního bydlení města – přes symbolické a sociálně citlivé zvyšování nájmů (netýká se 
seniorů) se daří držet ceny pod 50 % tržního nájemného.   

    Zastavili jsme další privatizaci bytového fondu, vyjma několika málo jednotek v bytových domech SVJ, 
kde již bylo zprivatizováno z minulosti a kde tak městu zůstalo po jednom dvou bytech, a bytového domu 
U Kapitána, který tvoří hospoda a šest bytových jednotek.

    Zefektivnili jsme způsob práce. Žádosti o dostupné a sociální byty nyní provádí odbor sociálních věcí. 
V řadě případů se ukazuje, že primárním problémem není bydlení.

    Obdrželi jsme ocenění MPSV za pilotní projekt ověřování koncepce sociálního bydlení v České republice.

    Klíčovým tématem z pohledu dostupnosti bydlení jsou i schválené Zásady pro investory na území města 
Pardubic, které vytvářejí transparentní prostředí a otevírají možnosti pro dohody města s investory na 
budování části developerských projektů jako cenově dostupnějšího bydlení.

    Nadaci pro rozvoj města Pardubic jsme umožnili za vstřícných podmínek výstavbu 99 rodinných domů.

Shrnutí
    Kombinace deregulace nájemného, rostoucích cen ve stavebnictví, zrušení stoprocentních hypoték 

a pochopitelných kroků České národní banky, inflace, pomalejšího růstu příjmů oproti cenám bydlení 
znamená velký tlak na dostupnost bydlení pro širší skupinu obyvatel, zejména mladých rodin. Zkušenost 
jednoznačně ukazuje, že neviditelná ruka trhu nic sama o  sobě nevyřeší. I  přes mohutnou bytovou 
výstavbu developerů se v České republice bydlení zdražuje a stává se více a více cenově nedostupné.

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice  
pro dostupnější bydlení v Pardubicích

    Je naprosto nutné naplňovat klíčové kroky obsažené ve Strategii bydlení města Pardubic, kterou jsme 
prosadili, a  pokračovat ve stávajících a  námi nastartovaných úspěšných projektech startovacího 
bydlení, investic do bytového fondu města, naplňování Programu rozvoje bydlení apod.

    Garantujeme, že nebudeme naše občany zatěžovat zvyšováním sazeb daně z nemovitostí. 

    Jsme jistotou toho, že se nezvýší nájemné v městských bytech.

vNedopustíme žádnou divokou privatizaci bytového fondu města ve stylu „devadesátek”.

    Garantujeme, že 100 % výnosů z městského nájemného budeme investovat zpět do bydlení = 95 milionů 
korun ročně. To usnadní efektivnější a lepší plánování oprav a rozvoj bytového fondu.

    V souladu se strategií bydlení pracujeme na prověřování a připravujeme možnosti podpory družstevního 
cenově dostupného bydlení s aktivním zapojením města. První bytové družstvo vzniká v rámci projektu 
areálu Tesly. Město by se mělo podílet na výstavbě dostupného bydlení a rozšiřování cenově dostupného 
bytového fondu. 



    Rozhodně chceme dotáhnout projekt a vytvoření optimálního mixu obyvatel a revitalizaci v Husově ulici. 
Prodej bytových domů, jak prosazovala ODS, by prohloubil nedostupnost bydlení a snížil počet městských 
bytů. Z pohledu nového územního plánu má potenciál pro bydlení i lokalita za stávajícími bytovými domy 
v Husově ulici, kde bychom chtěli spolupracovat se soukromým sektorem.

    Nebudeme podporovat nekoncepční prodeje celých areálů brownfieldů s cílem maximalizace zisku. Je 
třeba využít potenciálu území pro družstevní a  další formy nájemního bydlení, a  to za aktivního 
vyhledávání dotačních příležitostí. Konkrétně se jedná o  areály ve vlastnictví města, jako jsou Hůrka 
a  Masarykova kasárna, ale i  lokalitu v  Husově ulici. Počítá se také s  prověřením možností zapojení 
bankovního sektoru, jak to funguje například v  Rakousku nebo Německu. Z  tohoto pohledu má velký 
potenciál i  hledání dalších forem spolupráce se soukromým sektorem, a  to například formou PPP 
projektů a sdružování veřejných prostředků se soukromými pro dostupnější bydlení.

    Budeme pokračovat ve spolupráci v  rámci projektu TAČR, prostřednictvím kterého prověřujeme 
potenciál záměru participativního bydlení a  nastartování projektů sociálně a  environmentálně 
udržitelného participativního bydlení v  Pardubicích, které je úspěšné v  mnoha evropských zemích. 
Zajistíme získání informací o potřebách a zájmech obyvatel v tématu participativního bydlení a získání 
kontaktů na zainteresované obyvatele města.

    V  roce 2023 v  souladu se Strategií bydlení města zahájíme prověření možností výstavby komunitního 
bydlení a  budování forem chráněného a  podporovaného bydlení pro seniory a  lidi se zdravotním 
a kombinovaným hendikepem.

    Nový územní plán musí umožňovat v částech města, kde je to možné, i výškovou zástavbu. Tímto směrem 
jdou všechna moderní evropská města.

 



ŽIJEME PRO SNÍŽENÍ DOPADŮ DRAHOTY  
NA PARDUBÁKY 
Čeká nás všechny a zejména rodiny s dětmi velmi složitá doba. I město může lidem ze své pozice pomoci 
a  snažit se snižovat dopady drahoty na Pardubáky. Proto jsme připravili soubor opatření, kterým 
chceme dát našim občanům aspoň nějakou jistotu a garanci, že je město nebude dřít z kůže, ale naopak 
jim pomůže. 

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro snížení dopadů drahoty
    Chceme pro Pardubáky zajistit co nejdostupnější bydlení, proto nezvýšíme daň z  nemovitosti 

a  garantujeme stávající výši nájemného v  městských bytech. Nedopustíme jakoukoliv privatizaci 
bytového fondu. Zajistíme další cenově dostupné startovací byty pro mladé pracující lidi a družstevní 
byty pro rodiny na Hůrkách a v Masarykových kasárnách.

    Město nezhasneme. Po Službách města Pardubic budeme požadovat zrychlení investic do úspornějších 
žárovek veřejného osvětlení. Cestou, jak šetřit, není plošné zhasínání, jak někteří uvažují. Chceme, aby 
se občané Pardubic cítili bezpečně, proto nezhasneme ani centrum města, ani sídliště.

    Ochráníme nejslabší. Garantujeme cenu 25 korun pro seniory a lidi s hendikepem za jízdu v Senior taxi. 
Zachováme náš projekt MHD pro seniory zdarma. Nebudeme zvyšovat ani zvýhodněné roční jízdné pro 
žáky pardubických škol. 

    Rozšíříme motivační systém na třídění odpadů i  do sídlišť. Kdo bude více třídit, bude zároveň šetřit, 
protože zaplatí nižší poplatek za odpad. 

    U nových investic do budov v majetku města budeme klást důraz na maximální energetickou soběstačnost, 
která bude dávat smysl z pohledu návratnosti investic. Proti vysokým cenám energií budeme bojovat 
například slunečními elektrárnami na střechách obecních budov a  budeme podporovat tyto aktivity 
i u soukromých domů ve městě. 

    Garantujeme finanční jistotu a stabilitu pro všechny poskytovatele sociálních služeb, pardubické sporty, 
kulturu a volnočasové aktivity. Nebudeme snižovat výši Programů podpor z rozpočtu města, garantujeme 
jejich fixaci na nejbližší dva roky.

    Pomocí energetického dispečinku na budovách města chceme monitorovat spotřeby energií, díky čemuž 
snížíme provozní i  investiční náklady. V současné době je energetický dispečink prováděn na čtyřech 
objektech v majetku města. Naším cílem je jeho zprovoznění na všech objektech, včetně škol a školek. 

    Dopad drahoty nepocítí ani majitelů psů, jelikož nezvýšíme poplatek za jejich čtyřnohé miláčky. 

    Podpoříme zakládání energetických sdružení a družstev nebo výstavbu městské teplárny na biomasu. 
Po státu budeme důrazně požadovat podporu komunitní energetiky. Odpovědností státu jsou dodávky 
elektřiny, plynu a tepla za dostupné ceny.

    Žijeme dopravou a dostupnějším parkováním

    Doprava má lidi spojovat, ne rozdělovat. Stejně jako v životě i doprava musí být v rovnováze s potřebami 
Pardubáků, proto budeme rozvíjet všechny formy dopravy ve městě. 

Co již pro lepší dopravní situaci děláme?
    Městskou hromadnou dopravu stejně jako jiná evropská města děláme cenově dostupnější, proto jsme 

prosadili jízdné v MHD pro seniory nad 70 let a pro dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve zdarma. Také 
jsme výrazně snížili roční jízdné pro žáky škol, díky čemuž se několikanásobně zvýšil počet vydaných 
karet.

    Za více než 53  milionů korun jsme nainstalovali chytré semafory, které řídí dopravu efektivněji 
a  napomáhají plynulosti provozu, a  vybudovali jsme systém chytrého parkování, který řidiče pomocí 
aplikace navede na volná místa. 



    Díky evropským dotacím jsme podpořili rozšiřování sítě cyklostezek včetně lávek pro pěší a cyklisty za 
téměř 79 milionů korun.

    Námi zavedený projekt Senior taxi se těší velké oblibě seniorů. Taxikáři již uskutečnili 40 tisíc jízd a senioři 
a lidé s hendikepem urazili 250 000 km.

    Vybudovali jsme terminál A pro městskou hromadnou dopravu před hlavním nádražím, který je vstupní 
branou do města a jehož součástí je i cyklověž. Zahájili jsme stavbu terminálu B pro dálkovou dopravu 
u nádraží a také terminálu u univerzity za více než 123 milionů korun.

    Pomohli jsme prosadit výstavbu nového letištního terminálu, ze kterého se mohou Pardubáci rozletět do 
osmi zajímavých destinací. Další destinace a pravidelné linky navíc přibudou v roce 2023.

    Podpořili jsme výstavbu bezbariérové lávky pro pěší, kterou již staví Správa železnic. Lávka představuje 
důležitou a  roky postrádanou spojnici mezi nádražím a  Duklou. Spojí všechna nástupiště, terminál  B 
a ústit bude v parkovacím domě v ulici K Vápence.

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro plynulejší dopravu 
a dostupnější parkování

    Složitou situaci s  parkováním zejména na sídlištích vnímáme jako silný problém. Je nutné vybudovat nová 
parkovací místa na všech sídlištích. Reorganizací stávajících parkovišť lze najít nová parkovací místa, a to 
bez většího zásahu do zeleně. Díky tomu, že se nám podařilo schválit transparentní zásady pro investory se 
už nestane, že v  nově vznikajících čtvrtích bude nedostatek parkovacích míst. Nové čtvrtě tak nebudou 
dopravně zatěžovat stávající sídliště. Zásady jsou nástrojem pro to, abychom to již ve fázi studie ohlídali.

    Naše vize, jež napomůže složité situaci s parkováním, spočívá také v dokončení terminálu jih u vlakového 
nádraží s parkovacím domem a ve vybudování parkovacího domu v ulici U Stadionu.

    Prosadíme vybudování systému záchytných parkovišť (např. u  nemocnice) a  parkovacích domů 
napojených na MHD a sdílené dopravní prostředky. 

    Naším cílem je chránit především residenty. Toho chceme dosáhnout rozšířením placených zón do celého 
města, které residentům zajistí dostatečný počet volných míst. Zatímco přespolní řidiči budou muset 
uhradit poplatek za parkování, residentům umožní stání parkovací karta pořízená za symbolický 
manipulační poplatek.

    Důležité je také motivovat lidi, aby pro svou cestu po městě nevyužili auto, ale volili ekologičtější způsob 
dopravy. Proto musí MHD zůstat dostupná, je třeba rozšířit síť cyklostezek a upravit přechody a chodníky.

    Naší vizí je ekologická a cenově dostupná městská hromadná doprava. Budeme pokračovat v modernizaci 
vozového parku dopravního podniku. Garantujeme, že Pardubáci nebudou doplácet za dopravu do 
okolních obcí. Udržíme celoroční zvýhodněné jízdné pro naše školáky a pro seniory nad 70 let zdarma.

    Postaráme se o modernizaci chodníků a rozšiřování sítě cyklostezek.

    Zmapujeme přechody pro chodce ve městě a budeme rekonstruovat nebezpečná místa. Zoptimalizujeme 
počty přechodů s cílem zajistit lepší plynulost dopravy. Také provedeme pasport jejich umístění, aby 
lépe fungovaly a reflektovaly přirozené trasy chodců.

    Zajistíme bezpečný provoz sdílených kol a koloběžek s jasnými pravidly. 

    Urychlíme opravu silnice vydlážděné kostkami od kruhového objezdu u  Kauflandu ke krematoriu. 
Zasadíme se o úpravu celého zanedbaného a nedůstojného prostranství před krematoriem.

    Prověříme možnosti rozšíření Anenského podjezdu pro urychlení výjezdu do centra města a  na 
rychlodráhu.

    Zajistíme přímé napojení nemocnice na rychlodráhu. 

    Obchvaty vám jako jiné slibotechny zaručit nemůžeme, protože jejich stavba je úlohou státu, přesněji 
Ředitelství silnic a  dálnic. Neustaneme ale v  tlaku na tohoto investora a  budeme vyžadovat, aby se 
obchvaty dokončily co nejdříve. Pomůžeme s  koordinací pozemků, abychom urychlili zejména 
severovýchodní a jihovýchodní obchvat.  



ŽIJEME KVALITNÍM ŠKOLSTVÍM PRO NAŠE DĚTI
V  posledních letech se podařilo zvrátit trend úbytku obyvatel a  Pardubice naopak počtem obyvatel 
rostou. Je to ukazatel toho, že se v Pardubicích dobře žije. Pro nás to však samozřejmě znamená tlak 
na kvalitní infrastrukturu a systematické plánování rozvoje školství a jeho kapacit. Zajištění občanské 
vybavenosti a garance míst pro pardubické rodiny ve školách a školkách je pro nás absolutní priorita. 
Z našich dat víme, kde by město mohla v budoucnosti nejvíce tlačit bota. 

Co již pro kvalitnější školství děláme?
    Vytvořili jsme komplexní Strategii školství Pardubic 2030, která nám pomáhá naplnit naše vize. Těmi jsou 

nabídnout dětem i  jejich rodičům v našich školských zařízeních dostupné a kvalitní kapacity, špičkové 
podmínky pro vzdělávání, a to jak ve formě materiálního vybavení, tak kompetentních a motivovaných 
pedagogů, i atraktivní výuku odpovídající potřebám 21. století.

    Rozšířili jsme základní a mateřské školy o 400 nových míst pro naše děti. Vybudovali jsme například MŠ 
Svítkov, jelikož na tomto území byl prokazatelný nedostatek míst v  mateřinkách. Na Dubině jsme 
rekonstruovali budovu, v níž jsme následně otevřeli novou devítiletou základní školu Montessori.

    Úspěšně čerpáme dotace do škol. Přes 300 milionů korun jsme investovali do modernizace odborných 
učeben, vybavení našich základních škol a informačních technologií, s jejichž používáním se pedagogové 
v posledních letech velmi posouvají dopředu. 

    Ve spolupráci s řediteli škol a mateřinek jsme nastavili férová pravidla pro zápisy a zavedli jsme jejich 
elektronizaci. Pardubické děti v nich mají přednost před přespolními a v případě rovnosti bodů rozhoduje 
GPS vzdálenost.

    Za 55 milionů korun jsme kompletně zrekonstruovali sedm sportovních areálů škol, které jsme navíc 
otevřeli veřejnosti. Mimo výuku je ke sportu mohou využít všichni občané.

    Zapojili jsme rodiče, žáky i  zaměstnance do hodnocení a  zlepšování našeho školství prostřednictvím 
Strategie školství Pardubic. Jejich podněty a připomínky sledujeme a zpracováváme. 

    Pustili jsme se do vzdělávání pracovníků školních kuchyní. Řada vedoucích školních jídelen a kuchařek se 
účastnila projektu živého vaření a rozšiřují si obzory a dovednosti ve zdravé výživě a dietách. 

    Motivujeme a  podporujeme nadané a  talentované děti. Každoročně oceňujeme nejúspěšnější žáky 
a studenty z pardubických škol.

    Zvyšujeme bezpečí našich dětí ve školách. Do mateřských škol jsme pořídili přes 4500 reflexních vestiček, 
aby byly děti vidět.

    Rozšířili jsme síť školních psychologů, které financujeme z  rozpočtu města. Poskytli 4500 rozhovorů 
žákům a rodičům. Jejich důležitost se potvrdila mimo jiné v době koronavirové pandemie. 

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro kvalitní školství
    Naším hlavní cílem je zajistit dostatečnou a kvalitní kapacitu v městem zřizovaných ZŠ (včetně školních družin) 

a MŠ pro naše pardubické děti. Postavíme novou základní školu v areálu Masarykových kasáren. Děti budou 
chodit do úplně nové moderní budovy s  kapacitou minimálně 540 míst a  s  veškerým potřebným zázemím. 
Vybudujeme také dvě nové školky s  kapacitou 175 míst, 100 míst přistavíme v  MŠ Kamarád v  ulici Teplého, 
druhou otevřeme v nové Trnové. V Pardubičkách navýšíme potřebnou kapacitu ZŠ i MŠ tím, že Základní škole 
Kyjevská přidáme přístavbu, která pojme vlastní stravovací provoz s  kuchyní, učebnami a  tělocvičnou se 
sportovištěm. Tím se uvolní prostor v mateřské škole, kde budeme moci otevřít o jednu třídu navíc.

    V Polabinách připravíme výstavbu nové Základní umělecké školy a uděláme maximum pro získání dotací 
na zahájení jejího provozu. Novou ZUŠku chceme postavit místo nynější budovy města, kterou nám vrátí 
škola Svítání, která si i  s  podporou města buduje nové zázemí v  centru. Novostavba ZUŠ by měla 
nabídnout výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, a  to v  tanečním, hudebním, výtvarném 
a literárně-dramatickém, zároveň by měla přinést společenské prostory pro pořádání kulturních akcí. 



    Budeme pokračovat v systematické obnově a modernizaci školních stravovacích provozů a sportovních 
areálů, tělocvičen a  souvisejícího zázemí podle naší koncepce obnovy sportovišť. Postupně 
zrekonstruujeme sportovní areály ZŠ Polabiny  III npor. Eliáše a ZŠ Polabiny  II, projekčně připravíme ZŠ 
Svítkov a ZŠ Kyjevskou. Tato sportoviště v době mimo výuku budeme i nadále otevírat veřejnosti.

    Dále budeme vzdělávat vedoucí školních jídelen a kuchařky, abychom našim dětem připravovali nejen 
chutnou, ale i  zdravou a  vyváženou stravu. V  kurzu Živé vaření se pracovníci jídelen našich MŠ i  ZŠ 
dozvědí nejen o zdravé výživě a dietách, ale také o tom, jak správně sestavit jídelníček.

    Postupně zajistíme vnější konektivitu pro všechny městem zřizované základní školy, mateřské školy, 
domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, Ratolest a Lentilku.

    S přispěním dotací budeme dále investovat do vybavení škol moderní výpočetní a audiovizuální technikou, 
dokončíme odborné učebny na ZŠ Prodloužené, Waldorfské a Štefánikově.

    Zajistíme tolik potřebnou rekonstrukci kopule Hvězdárny barona Artura Krause včetně souvisejícího 
zázemí a technologií včetně dalekohledu. 

    Nabídneme nadstandardní vzdělávání zaměřené na přírodovědné a technické obory v nově vznikajících 
Centrálních polytechnických dílnách v Automatických mlýnech.

    Návaznost vzdělávání je pro nás důležitá, proto budeme podporovat vzájemnou spolupráci MŠ a ZŠ se 
středními školami a s Univerzitou Pardubice. Na základních školách také podpoříme kariérové poradenství 
pro optimální výběr budoucí profese.

    Rozhodně budeme dále motivovat děti, které na sobě chtějí pracovat, proto podpoříme nadané žáky, 
mladé sportovce a umělce.

    Sociálně znevýhodněným žákům pomocí dotací z projektů Women for Women a MPSV zaplatíme obědy, 
podpoříme je bezbariérovostí a podpůrnými programy doučování.

    V každé základní škole garantujeme pozice speciálního pedagoga a psychologa, kteří budou poskytovat 
služby nejen žákům, ale i rodičům.



ŽIJEME EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVOU,  
ZDRAVÝMI FINANCEMI A TRANSPARENTNÍ 
SPOLUPRACÍ S PODNIKATELSKÝM SEKTOREM
Na úrovni měst a  obcí je veřejná správa nejblíže lidem a  měla by podle toho fungovat. Chceme proto 
otevřený úřad, který bude efektivní a  bude řádně a  zodpovědně nakládat s  městským majetkem 
a rozpočtem. 

Co již pro efektivnější veřejnou správu, zdravé finance a transparentní 
spolupráci s podnikatelským sektorem děláme?

    Podpořili jsme vznik městské mobilní aplikace. Uživatelé v ní snadno najdou novinky z Pardubic, nejdůležitější 
aktuality z městského úřadu, kalendář akcí nebo důležité kontakty a mnohem víc. Mohou si také zapnout 
notifikace, které je upozorní na důležité novinky. 

    Pardubice za poslední čtyři roky vynaložily do svého majetku skvělých cca 3,1 miliard korun (cca 2,4 mld. 
korun investicemi a zbytek opravami). Na pouhou reprodukci majetku by stačilo za tu dobu z účetnictví 
dle odpisů cca 788  milionů korun. Zajištění financí na reprodukci a  budování majetku města bylo 
hodnoceno programem Cityfinance jako excelentní.

    Podpořili jsme vytvoření oddělení koncepce dopravy, které vykonává analytickou činnost na datech 
spojených s dopravou a zabývá se propojováním dopravních systémů z pohledu jak infrastrukturálního, 
tak i organizačního atd.

    Podmínky pro investory jsme udělali transparentnější, a  to pomocí Zásad pro spolupráci s  investory, 
které přináší podporu kvalitní výstavby ve městě, sjednocený postup uvnitř úřadu, spolupráci na řešení 
veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti či zrychlení přípravy projektu a jeho realizace.

    Navázali jsme užší spolupráci s nejvýznamnějšími zaměstnavateli v Pardubicích a prohloubili spolupráci 
s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, jejíž odborníky jsme s hlasem poradním zapojili do 
odborných komisí rady města.

    Zdigitalizovali jsme objednávkový systém na odboru správních agend. Lidé tak například při vyhotovení 
nového občanského průkazu nemusí čekat ve frontách, mohou si svou návštěvu naplánovat 
a zarezervovat si konkrétní čas.

    Zjednodušili jsme systém podávání a  vyhodnocování žádostí o  dotace prostřednictvím elektronizace. 
Veškeré úkony tak lidé vyřeší na jednom místě.

    Pomáhali jsme nastartovat činnost P-PINK, který vzdělává a dává poradenství začínajícím živnostníkům, 
podnikům a start-upům.

    Vypsali jsme pilotní tematické granty na podporu sociálního podnikání. Několik sociálních podniků tak 
mohlo začít svoji činnost nebo rozšířit a rozvíjet služby občanům na území města.

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro efektivní veřejnou správu, 
zdravé finance a transparentní spolupráci s podnikatelským sektorem

    Udržíme zdravou pokladnu města. Budeme pokračovat v  pozitivním vývoji hospodaření města za 
posledních 10 let. Město hospodařilo dle zákona rozpočtově správně. V tomto trendu budeme důsledně 
pokračovat.

    Garantujeme vyvážené financování všech oblastí života občanů tohoto města – školství, sociální oblasti, 
kultury i sportu, a to s výrazným zaměřením na podporu dětí a mládeže.

    Prosadíme proinvestiční rozpočet. Budeme podporovat takové investiční projekty města, které přinesou 
zvýšení kvality života velké části občanů.



    Stejně jako doposud budeme důsledně prosazovat systematickou obnovu a  opravu majetku města, 
protože tato oblast patří mezi silné stránky financí města stejně jako jeho výborná finanční likvidita.

    Nebudeme město zbytečně zadlužovat. S odvahou však budeme prosazovat klíčové investice a opravy. 
Nebudeme je oddalovat, čímž budeme zároveň šetřit, protože rychlejší realizací investic ušetříme cca 
10 % na investici, a to kvůli rozdílu úroků úvěrů a růstu cen ve stavebnictví.

    Budeme investovat dle skutečných potřeb města, nikoliv pro dotace. V  potřebných projektech ale 
uděláme pro získání dotace maximum. 

    Provedeme důslednou prověrku běžných výdajů nejen na radnici ale i na městských obvodech.

    I přes energetickou krizi je naším cílem udržet ukazatel provozního salda a prostředků na opravy alespoň 
ve výši 500 milionů korun ročně. 

    Chceme úřady, které budou otevřené lidem. Dveře našich obvodních starostů a  starostek budou 
neustále otevřené. Chceme, aby se občané nebáli přijít na úřad se svými nápady nebo výtkami a návrhy 
na zlepšení. 

    Prosadíme neuvolněné starosty na obvodech, kteří budou svoji práci pro obvod vykonávat při svém 
civilním zaměstnání. Díky tomu budou naši starostové a starostky k zastižení na radnici i po 17. hodině. 
Navíc tím ušetříme dnes projídané prostředky nás všech, které naopak investujeme do rozvoje obvodů. 
Za jedno volební období se neuvolněním starostů podaří ušetřit 15 milionů korun. Za tyto peníze bychom 
mohli pořídit 1 000 laviček pro odpočinek všech občanů, 30  workoutových hřišť pro aktivní trávení 
volného času, 5  víceúčelových sportovních hřišť pro širokou veřejnost, 20  tisíc metrů čtverečních 
opravených chodníků pro cesty do práce, do školy nebo za zábavou, nebo 3 750 vzešlých stromů pro 
naše životní prostředí.

    Zavedeme participativní rozpočet, který nám umožní zapojit občany jednotlivých obvodů do rozhodování 
o tom, do čeho se v městských částech bude investovat. Využijeme na něj 15 milionů korun ušetřených 
za platy uvolněných starostů. Lidé tak sami budou moci přicházet s projekty, které se následně zrealizují.

    Budeme pokračovat ve spolupráci s  Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje 
a nejvýznamnějšími zaměstnavateli v regionu. Zapojením lektorů z praxe vylepšíme výukové programy 
v našem připravovaném špičkovém vzdělávacím centru v Automatických mlýnech.

    Pravidelnými koordinačními setkáními se zástupci obvodů, provozovateli restaurací a  předzahrádek 
a městskou policií zajistíme veřejný pořádek a úklid města, ale také stabilnější podmínky pro podnikání 
včetně nastavení vstřícných podmínek pro provoz předzahrádek i v chladnějších měsících.

    Nebudeme bezhlavě prodávat nebytové prostory města, které slouží a zajišťují dostupnost potřebných 
služeb občanům v jejich městské části. Naopak budeme vstřícní k těm, kteří budou chtít veřejné služby 
rozvíjet. 

    Dokončíme transformaci podnikatelského inkubátoru P-PINK, aby ještě efektivněji pomáhal začínajícím 
živnostníkům, podnikům a start-upům.

    I nadále budeme vypisovat tematické granty, které umožní smysluplný rozvoj sociálního podnikání.



ŽIJEME DOSTUPNÝMI SOCIÁLNÍMI A SOUVISEJÍCÍMI 
ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI

Co již pro sociální a související zdravotní služby děláme?
    Modernizovali jsme služby v našich domovech pro seniory za desítky milionů korun včetně nové kuchyně 

za více než 44 milionů korun. 

    Připravili jsme návrh stavby domova pro seniory s cenově dostupnými službami ve Štrossově ulici.

    Zavedli jsme víceleté financování sociálních a  souvisejících zdravotních služeb z  rozpočtu města. 
Poskytovatelé tak mohou lépe plánovat péči.

    Prosadili jsme navýšení finanční podpory přímé péče v terénních službách, aby lidé mohli zůstat doma. 
Podpořeno bylo 24 000 hodin pečovatelské služby a 42 000 hodin osobní asistence.

    Více než 250 000 najetými kilometry obsloužil náš projekt Senior taxi při téměř 40 000 jízdách potřebné 
seniory a lidi s hendikepem.

    Sociální služby města Pardubic jsme udělali nejen kvalitnější, ale i ekologičtější. Od září 2022 jsme 
s pomocí dotací obnovili více než polovinu vozového parku pečovatelské služby Sociálních služeb 
města Pardubic. Deset nových elektromobilů je již v  provozu, další čtyři přibudou v  prosinci 
letošního roku.

    Pro poskytovatele sociální a  domácí péče jsme ve městě vyhradili parkovací místa. Ve snaze 
usnadnit zaměstnancům sociálních služeb jejich práci se seniory hendikepovanými město rozhodlo 
umístit ve vybraných lokalitách dopravní značení, které informuje o stání vyhrazeném pro tyto 
účely.

    Máme hotový návrh stavby Centra SMYSL pro lidi se zrakovým a sluchovým hendikepem a také návrh 
kontejnerové stavby v  průmyslovém areálu Jana Palacha, která bude sloužit jako azylový dům pro 
muže, noclehárna a nízkoprahové denní centrum.

    Navýšili jsme podporu domácí hospicové a paliativní péči.

    Zajistili jsme včasnou a  preventivní lékařskou péči lidem bez domova nebo ohroženým sociálním 
vyloučením, čímž chráníme zdraví většinové společnosti.

    Zavedli jsme preventivní programy k podpoře zdraví našich dětí. Děti v mateřských školách procházejí 
zrakovým screeningem, který u  nich včas zachytí oční vady. Naši školáci zase procházejí projektem 
Zdravá dětská noha, díky kterému lze předejít mnoha ortopedickým problémům. Odborníci každoročně 
vyšetřují chodidla zhruba tisícovce prvňáčků.  

    Pardubické krajské nemocnici jsme pomohli s pořízením přístrojového vybavení za miliony korun.

    Pomáháme těm, kteří nás chrání, když je potřeba. Prosadili jsme dotační titul města na podporu činnosti 
a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů.

    Finančně jsme podpořili výstavbu Centra duševního zdraví v Polabinách a podporujeme i jeho provoz.

    Díky Komisi pro bezbariérovost složené z odborníků systematicky mapujeme a odstraňujeme bariéry ve 
veřejném prostoru a veřejných budovách. 

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro dostupné sociální  
a související zdravotní služby

    Garantujeme dostupnost potřebných sociálních a zdravotních služeb našim občanům na území města. 
Budeme pokračovat v  námi nastaveném stabilním a  dvouletém financování poskytovatelů sociálních 
služeb pro handicapované, seniory, rodiny, ohroženou mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Sociální a sociálně-zdravotnické služby budeme koncepčně rozvíjet v souladu se schváleným Komunitním 
plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb.



    Dotáhneme námi připravovaný projekt a návrh stavby nového Centra SMYSL v Bělehradské ulici. Díky 
němu zlepšíme a  dostaneme na jedno místo všechny potřebné služby pro osoby se zrakovým nebo 
sluchovým postižením a jejich rodiny. Nového zázemí se dočká i středisko rané péče pro nejmenší děti 
s hendikepem.

    Dokončíme přípravu výstavby nového městského domova pro seniory ve Štrossově ulici s  cenově 
dostupnými lůžky a kvalitní péčí o seniory.

    Podpoříme rozvoj sociálních služeb pro důstojné stáří, aby senioři mohli co nejdéle žít v  domácím 
prostředí – pečovatelská služba, domácí hospicová péče, respitní péče, denní stacionáře apod.

    Aktivní stárnutí je pro nás samozřejmost. Garantujeme rozsah a rozvoj činností Seniorcentra, aktivit 
klubů seniorů v jednotlivých částech města v městských nebytových prostorách.

    Postaráme se o  nejslabší. Za efektivní peníze prostřednictvím kontejnerové stavby otevřeme nový 
azylový dům, noclehárny a  nízkoprahové denní centrum s  ordinací uvnitř průmyslového areálu Jana 
Palacha. Stávající objekt v Milheimově ulici bude sloužit standardnímu bydlení.

    Klademe důraz také na prevenci, proto rozšíříme aktivní sociální práce v terénu v rizikových lokalitách 
města.

    Budeme pokračovat v  námi zavedené službě Senior taxi. V  případě potřeby navýšíme rozsah služby 
s garancí ceny 25 korun pro seniory a doprovod za jednu jízdu. 

    I  lidé s hendikepem mohou být v Pardubicích úspěšní v práci. Budeme pokračovat v podpoře rozvoje 
a  inovací nových a  existujících sociálních podniků. Podpoříme také zaměstnavatele zaměstnávající 
osoby s hendikepem.

    Pokusíme se odstranit co největší počet bariér v přístupu do všech veřejných budov a na veřejných 
prostranstvích skrze Program podpory bezbariérovosti. Také budeme šířit osvětu o  pravidlech 
bezbariérovosti např. na toaletách v restauracích apod. Občané budou mohou na radnici posílat tipy 
na místa, kde je třeba bariéry odstranit.

    Vážíme si neformálních pečujících osob, proto zajistíme lidem, kteří pečují o své blízké, pomoc formou 
odborné podpory, školení a psychosociální pomoci.

    Budeme pokračovat v  každoroční finanční podpoře z  rozpočtu města do přístrojového vybavení 
pardubické nemocnice.

    Zdravotní prevence našich dětí je na prvním místě. Jsme garancí zachování projektu bezplatného 
zrakového screeningu v našich mateřských školách a fungování Komplexního centra pro děti s poruchou 
binokulárního vidění v areálu Pardubické nemocnice. S Hamzovou léčebnou budeme dále spolupracovat 
na projektu Zdravá dětská noha pro všechny děti v  prvních třídách našich základních škol, který 
umožňuje zavčasu odhalovat vady páteře a léčit je.

    Budeme chránit zdraví nás všech, proto budeme pokračovat v našem projektu otevírání ordinací pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením financovaných především od zdravotními pojišťovnami.

    Vážíme si práce jednotek sborů dobrovolných hasičů, které pomáhají na území města vždy, když je to 
potřeba. Garantujeme pokračování dotační podpory jejich vybavení, ale i  výchovy dalších generací 
mladých hasičů.

 

 

 

           



ŽIJEME SPORTEM PRO VŠECHNY GENERACE
Pohyb a sport jsou jednou z nejlepších prevencí a smysluplným trávením volného času. Nebo to alespoň 
všichni říkají. Ale když se mají dát peníze na nové sportoviště nebo hřiště, hned to zpochybňují. My 
však takoví nejsme. Víme, že Pardubice jsou městem sportu a sportů s obrovskou tradicí. Bez potřebné 
sportovní infrastruktury, dostatečného množství sportovišť, kvalifikovaných trenérů a  pomůcek to 
však nepůjde. Sportovní kluby a  tělovýchovné jednoty ani v  současné energetické krizi nenecháme 
padnout. 

Co již pro sport děláme?
    Z  Programu podpory sportu dlouhodobě přispíváme na 10  000  sportujících dětí ve 110  pardubických 

klubech.

    V  letech 2018–2022 jsme za 315 milionů korun podpořili sportování dětí a  mládeže, provoz sportovišť 
a výkonnostní sport. Sport jsme nenechali padnout ani v době covidu.

    Za 55  milionů korun jsme kompletně zrekonstruovali sedm sportovních areálů škol a  otevřeli je mimo 
výuku i veřejnosti. Motivujeme obvody k budování veřejně přístupných sportovišť.

    Pomáháme s investicemi a obnovou sportovišť klubům a tělovýchovným jednotám. Přispěli jsme Sokolu 
Pardubice na rekonstrukci sokolovny za 120 milionů korun a pomohli s obnovou atletického tunelu.

    Kompletně jsme obnovili tartanové plochy na Dukle sportovní, investovali do zázemí šaten a přispěli na 
vybudování nového doskočiště.

    Prosadili jsme rekonstrukci dlouhodobě zchátralého Letního stadionu za 430 milionů korun, který bude 
sloužit i mládeži a školám. 

    Za 65 milionů jsme postavili nový 25metrový bazén a zlepšili jsme podmínky pro plavání sportovců, ale 
i široké veřejnosti.

    Žijeme projektováním Dukly sportovní. Máme stavební povolení na rekonstrukci stávající basketbalové 
haly, dvorany, atletické haly a  úpolových sportů včetně souvisejícího zázemí. Na celý areál máme 
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Pracujeme na přípravě multifunkční haly. V nejbližších dvou letech 
začne realizace první etapy a rekonstrukce části areálu.

    Každoročně podporujeme pořádání největší sportovní akce pro děti a mládež v České republice – našeho 
Sportovního parku Pardubice.

    Garantujeme stabilní podporu nejvýznamnějším sportovním akcím prostřednicvím našeho Programu 
Pardubičtí tahouni – Velké pardubické, Zlaté přilbě, Sportovnímu parku Pardubice, Tenisové juniorce, 
Otevřenému mistrovství České republiky v půlmaratonu a šachovému festivalu Czech open.

    Finančně podporujeme činnosti Regionální a klubové fotbalové akademie při ZŠ Ohrazenice a Sportovním 
gymnáziu Pardubice.

    Podporujeme univerzitní sport ve městě.

    Schválili jsme koncepční a dlouhodobou spolupráci s hokejem a basketbalem, kde je město spoluvlastníkem 
v pozici menšinového akcionáře.

  

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro sport
    Garantujeme jistotu financování z Programu podpory sportu v souladu s naším Plánem rozvoje sportu 

na nejbližší dva roky na spolkovou sportovní činnost pardubických dětí a  mládeže, nájemné, energie, 
provoz sportovišť, výkonnostní sport, tradiční a významné sportovní akce, podporu práce s talentovanou 
mládeží v akademiích, ale i podporu hendikepovaným sportovcům a univerzitního sportu.

    Zjednodušíme administrativu žádostí o dotace a budeme elektronizovat i jejich vyúčtování.

    Garantujeme stabilní financování a podporu tradičních sportů a sportovních klubů – dostihů, ploché dráhy, 
fotbalu, hokeje, basketbalu a sportovních eventů financovaných z Programu podpory Pardubičtí tahouni.



    Jsme zárukou pokračování našeho projektu Sportovní park Pardubice, který je nejlepší náborovou 
činností dětí ke sportu. Položíme kvalitnější povrch na multifunkční hřiště v parku Na Špici.

    Budeme rozšiřovat sport do sídlišť zdarma. Obvody budeme i nadále motivovat do smysluplných investic 
do sportovišť na sídlištích budováním workoutových a víceúčelových hřišť s financováním půl na půl.

    Tělesný rozvoj dětí a  mládeže začíná ve školách. Budeme proto pokračovat v  systematické obnově 
a modernizaci školních sportovních areálů, tělocvičen a souvisejícího zázemí podle naší koncepce obnovy 
sportovišť. Postupně zrekonstruujeme sportovní areály ZŠ Polabiny III npor. Eliáše a  ZŠ Polabiny  II, 
projekčně připravíme ZŠ Svítkov. Tato sportoviště v době mimo výuku budeme i nadále otevírat veřejnosti 
a budeme pokračovat ve financování otevřených hřišť pro veřejnost.

    Vyhodnotíme náš pilotní projekt pohybové gramotnosti v mateřských školách a rozšíříme jej do všech 
městských školek.

    Město zůstane otevřeným a transparentním partnerem sportovních klubů a  tělovýchovných jednot. 
Budeme pokračovat v důsledné kontrole čerpání dotací do sportu.

    Pardubice otevřeme velkým celostátním a mezinárodním akcím typu národních, evropských a světových 
šampionátů a pohárů. Skrze sportovní dny v aréně budeme i nadále podporovat a poskytovat maximální 
součinnost při konání národních, evropských a světových pohárů a šampionátů na území města.

    Budeme pokračovat v systematické podpoře hendikepovaných sportovců.

    Dotáhneme rekonstrukci Letního stadionu Pardubice včetně Brány borců a nového parkovacího domu.

    Dukla sportovní je největší prioritou v rozvoji sportovní infrastruktury města. Začneme realizací první 
etapy, rekonstrukcí stávající basketbalové haly. Zajistíme vícezdrojové financování a zahájíme výstavbu 
Multifunkční haly pro sálové sporty s kapacitou 3500 diváků a souvisejícího zázemí. Jsme připraveni na 
podání žádostí o investiční dotace ze státu na Atletickou halu, která má stavební povolení.

    Budeme pokračovat v  projektu Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje a  podpoříme 
návaznost v  podobě Klubové fotbalové akademie FK  Pardubice a  basketbalového programu Golden 
talents.

    Smysluplnými investicemi budeme postupně vylepšovat zázemí Dostihového závodiště pro dostihový 
sport.

    Budeme pokračovat ve sportovních akcích pro širokou veřejnost. Chceme zachovat dlouholetou akci 
Pardubice na bruslích.

    Iniciujeme změny do územního plánu, aby nabídl více rozvojových ploch pro sportovní kluby, tělovýchovné 
jednoty a volnočasové sportovní aktivity.

    Zachováme BMX areál na Závodu míru a dokončíme rozšíření Skateparku.

    Vzory jsou potřeba. Proto budeme i  nadále oceňovat nejlepší sportovce Pardubicka a  pokračovat 
v projektu Síně slávy pardubického sportu včetně Chodníku slávy před enteria arénou.

    Aktualizujeme pasport sportovišť ve městě a připravíme novou koncepci jejich rozvoje.

 



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.



ŽIJEME KULTUROU  
A CESTOVNÍM RUCHEM
 
Co již pro kulturu a cestovní ruch děláme?

    S  úctou k  historii a  kultuře obnovujeme památky. Každý rok úspěšně získáváme peníze na obnovu 
městské památkové rezervace na historické objekty v centru města včetně hradebního zdiva Zámku 
Pardubice.

    Za téměř 44 milionů korun jsme s přispěním dotací zmodernizovali národní kulturní památku Památník 
Zámeček včetně nového objektu expozice. Pietní území jsme zpřístupnili veřejnosti.

    Československé obci legionářské jsme 15 miliony korun pomohli s rekonstrukcí Larischovy vily. Veřejnosti 
jsme zpřístupnili věžičku a část sklepení.    

    Odstraňovali jsme prostorové a stavební bariéry pro hendikepované v historických objektech kulturních 
institucí. Zajistili jsme pro ně přístup do hlediště Východočeského divadla, Památník Zámeček jsme udělali 
bezbariérový a vybudovali jsme bezbariérový přístup do kostela sv. Bartoloměje.

    Seniorům a lidem s hendikepem usnadňujeme naším projektem Senior taxi cesty za kulturou ve městě. 
Mohou taxi využít například pro cestu do Východočeského divadla nebo na koncerty Komorní filharmonie 
Pardubice.

    Podpořili jsme výstavbu nového terminálu na pardubickém letišti, které je branou do regionu východní 
Čechy a do našeho krajského města Pardubice.

    Skrze podporu mezinárodních sportovních eventů v  enteria aréně pomáháme cestovnímu ruchu 
a podnikatelským příležitostem ve městě.

 

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro kulturu a cestovní ruch 
    Budeme důsledně pokračovat ve Strategii rozvoje kultury a kreativity Pardubic, kterou jsme pomohli 

prosadit. Budeme pečovat o kulturní a industriální dědictví.

    Garantujeme stabilní financování příspěvkových organizací města Východočeského divadla, Komorní 
filharmonie Pardubice, Centra pro otevřenou kulturu, Galerie města Pardubic a  Turistického 
informačního centra.

    Budeme postupně odstraňovat další sociální bariéry v  návštěvnosti kulturních akcí například formou 
spolupráce kulturních institucí jako poskytovatelů slev.

    Budeme pokračovat ve víceletém financování nejvýznamnějších a  nejatraktivnějších akcí města 
z pohledu cestovního ruchu prostřednictvím našeho Programu podpory Pardubičtí tahouni. Tedy tyto 
akce: Pardubické hudební jaro, Pardubický vinařský půlmaraton, GRAND Festival smíchu, Aviatická pouť 
Pardubice, Pernštýnská noc, Městské slavnosti – Zrcadlo umění, Czech Open, Pardubická juniorka, 
Sportovní park Pardubice, Pardubický festival vína, Koně v akci, Zlatá přilba, Městské slavnosti, Velká 
pardubická se Slavia pojišťovnou.

    Víceletým financováním podpoříme chod Východočeské galerie, Východočeského muzea a divadla Exil.

    V  cestovním ruchu potáhneme za jeden provaz. I  nadále budeme podporovat společný marketing 
a tvorbu produktů a turistických balíčků v rámci Turistické oblasti Pardubicko.

    Postupně budeme naplňovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu v  Turistické oblasti Pardubicko 
a kontrolovat její naplňování skrze roční akční plány.

    Zajistíme důstojné zázemí a připravíme stavbu nové umělecké školy pro 1200 dětí, která bude podhoubím 
pardubického kreativního průmyslu a společenským centrem Polabin. Součástí školy bude víceúčelový 
sál pro minimálně 200 lidí, a to s pódiem a odpovídajícím zázemím, dále pak kavárna s malým pódiem pro 
alternativní hudební styly.



    Dokončíme revitalizaci Automatických mlýnů ve spolupráci s krajem a soukromými vlastníky. Dotáhneme 
vybudování Centrálních polytechnických dílen a nového výstavního prostoru Galerie města Pardubic 
včetně rezidenčních ateliérů.

    Provedeme pasportizaci prostor budov i veřejného prostoru pro kulturu.

    Vytvoříme podmínky k prodloužení pobytu návštěvníků v Pardubicích. Budeme podporovat soukromé 
investory realizující výstavbu nových ubytovacích kapacit, jako jsou hotely a penziony.

    I nadále budeme skrze cílené dotační příležitosti z rozpočtu města podporovat nápady na nové produkty 
cestovního ruchu a infrastruktury.

    Cestovní ruch podpoříme novými turistickými stezkami a cyklostezkami. Dotáhneme dobudování stezky 
mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a zasadíme se o vybudování cyklostezek ve směru na Chrudim 
a Přelouč.

    Dokončíme potřebnou rekonstrukci koupaliště Cihelna.

    Oživíme Labe a Chrudimku a  jejich břehy. Zasadíme se o  splavnění Labe pro vodáky od Kostelce nad 
Orlicí až do Pardubic a podpoříme budování souvisejícího zázemí. Připravíme reálně finančně dostupný 
projekt náplavky v ulici U Mlýnů. Znovu otevřeme projekt staré vojenské plovárny na Chrudimce.

    Pardubice jsou město koní, proto ve spolupráci s architekty a umělci zasadíme symboly koní do veřejného 
prostoru.

    Prostřednictvím sportovních dnů v aréně podpoříme mezinárodní a významné sportovní eventy, které 
do města lákají návštěvníky.

    Odkaz našich předků musíme uchovávat i  pro budoucí generace, proto vybudujeme naučnou stezku 
připomínající největší prvoválečnou vojenskou nemocnici v Evropě. 

    Skrze pozemky Foxconnu propojíme lávkou dvě národní kulturní památky Památník Zámeček a Larischovu 
vilu. Legionáře podpoříme ve snaze získat další dotace od státu a  Evropské unie na dokončení 
rekonstrukce Larischovy vily.


