
 
 

 
 

 

Zápis z jednání dne 5. 3. 2014 
 

Rekonstrukce venkovních ploch v kampusu Univerzity Pardubice 

Projednání jednotlivých záměrů 
 

Přítomní: dle prezenční listiny 

 

 

1. Zástupci Univerzity Pardubice, kvestor Ing. Gabriel, MBA a vedoucí technického 

odboru Ing. Pék, představili jednotlivé záměry rekonstrukce venkovních ploch 

v kampusu univerzity z hlediska zdrojů financování a termínů realizace 

(viz příloha č. 2): 

 Univerzita Pardubice - zpřístupnění objektů EA a DA pro imobilní - 

rozšíření chodníku - rozšíření chodníku před budovou EA  

 VAP - výukový areál Polabiny - výstavba parkoviště za budovou EA 

 UPAR - Rekonstrukce a zateplení výukového objektu EA - rekonstrukce 

přilehlých venkovních ploch objektu EA, parteru Studentská ul. a výstavba 

parkoviště 

 UPAR  - Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Rektorátu - 

rekonstrukce příjezdové komunikace k zadnímu vchodu rektorátu 

Na výše uvedené projekty má Univerzita Pardubice zajištěno/přislíbeno financování. 

 

2. Projektant Ing. Kmoníček (firma HIGHWAY DESIGN, s.r.o.) prezentoval celou 

koncepci záměrů z hlediska urbanistického, architektonického, územního plánu města 

Pardubice a propojení rekonstruovaných ploch s okolím univerzitního kampusu vč. 

návaznosti na další předpokládané projekty. 

  

3. Zástupci města Pardubice (Ing. Koláček, Ing. arch. Pannová a Ing. arch. Lavrík) a 

zástupci MO II (Ing. Srbek a Ing. Řezanina) se shodli na nutnosti rekonstrukce 

Studentské ulice jako páteřní komunikace kampusu Univerzity, s tím, že MO II zajistí 

v roce 2014 zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební 

povolení. 

 

4. Kvestor univerzity přednesl požadavek na úpravu okolí křižovatky Hradecká -

Studentská jako důstojný vstup do areálu univerzity. 

 

5. V rámci projektové dokumentace ulice Studentská musí být vyřešeno majetkové 

uspořádání pozemků u vjezdu na parkoviště před objektem koleje D z důvodu 

financování akce. 

 

6. Ing. Koláček sdělil, že v květnu bude zastupitelstvo města projednávat prodej objektu 

Titan a přilehlých pozemků. Univerzita Pardubice projevila zájem objekt koupit jako 

další rozvojovou plochu univerzity. 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – situace venkovních ploch Univerzity Pardubice 

 

Zapsala: Ing. Kohoutková, technický odbor UPa 


