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MINISTERSTVO
DOPRAVY

PARDUBICKÝ
KRAJ

ME,MORANDUM
o Spolupráci při přípravě arcalizaci Dopravního uzlv Pardubice,

souvisejících investicích na vodní aŽeLezniční cestě, silnicích I., II.
a III. třídy, letecké infrastruktuře a místních komunikacích



Zúěastněné strany

česká republika _ Ministerstvo dopravy,
zastoupené ministrem dopravy Bc. ZdeňkemŽákem, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 12,

110 15 Praha 1

a

Pardubiclý kraj'
zastoupený hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., se sídlem Komenského nám.l25,

532 Il Pardubice

v zájmu naplnění potřeb vyplývajících z dokumentu Dopravní politika ČR pro období 2Ol4-
2020 s ýhledem do roku 2050, doporučení vyplývajících z dokumentu Dopravní sektorové
strategie' 2.féne, rovnoměmého rozvoje dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji jako
nedílné součásti Ceské republiky a v zájmu rozvoje dopravního uzlu Pardubice tvořeného
vzájemně propoj en;imi dopravními systémy

deklarují tímto prohlášením společný zájemna spolupráci, jejímž cílem je urychlení
přípravy i realizace dopravních staveb na území Pardubického kraje s jeho přirozeným

centrem _ Dopravním uzlem Pardubice (dále jenom 
''DUPí').

Spolupráce Ministerstva dopravy a Pardubického kraje je souěástí trvalého procesu prověřování
aktuiílnosti dopravních zé"rr'LěrŮv Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje anavazuje na
řadu zcela konkrétních jednríní, započ,atých vroce 20II. Jejich smyslem bylo vývořit
předpoklady pro formulaci myšlenky vzájemného propojení jednotliých druhů dopravy
navazujicích mimo jiné i na veřejný přístav a překladiště Pardubice ostatními druhy dopravy
(vznik multimodálního centra evropského význarrtu). Společným cílem je připojení Ceské
republiky prostřednictvím veřejného přístavu Pardubice na evropskou dopravní síť TEN_T,
potažmo na světovou síť vodních cest a vývořit k tomu vhodně doplňující dopravní
infrastrukturu.

Ministerstvo dopravy v současné době povaŽuje urychlení přípravy arealizaci výstavby DUP za
prioritní projekt rozvoje dopravní infrastruktury v CR. Pro splnění cíle je připraveno garantovat
zajištění finančních prostředků na projektovou' majetkoprávní a investorskou přípravu a
usilovat o zajištění prostředků narealizaci staveb státem vlastněné dopravní infrastruktury,která
je pro komplexní fungovaní DUP vhodná. Priorita jednotlivých rozvojových projektů strítní
dopravní infrastruktury je primárně řešena v dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2.Fěne,
kteý potřebu rozvoje terminálů obdobného typuvýtazně akcenfuje.

Pardubický kraj v souladu s vlastními schválenými rozvojovými dokumenty usiluje o kvalitní
dopravní napojení jeho území na světové a evropské dopravní cesty. Považuje to za nutnou
podmínku k realizaci sqých rozvojových záměru i za podmínku dostupnosti svého území ve
vazbě na světovou a evropskou vodní cestu.

K naplnění uvedeného záměru vyvinou zúčastněné strany potřebné aktivity vedoucí k překonrání
technických, finaněních, právních i organizačních problémů. Tyto aktivity spočívají zejména
v realizaci následujících kroků:

1. Rozhodování zásadnich otinek a kontrola celého procesu budou stálou náplní ustaveného



I

Řidiciho a koordinaěního výboru Ministerstva dopravy a Pardubického kraje.

Předmětem Memoranda je příprava a realtzace celého DUP speciťrkovaného niže
jednotliqými dopravními druhy (bod 5. až lI.). Hlavní prioritou spolupráce ie termín
zprqvoznění celého DUP.

Pro přípravu DUP je nezbytně nutnou podmínkou soulad s platnými Zásadani územního
rozvoje Pardubického kraje (dále ZUR Pk)' jejichž případnou aktualizaci dle zákona
zaj išt'uje Pardubický kraj.

Pravidelná jednání Řidiciho a koordinačního qýboru budou svolávána Ministerstvem
dopravy minimálně 2x ročně. Jednání pracovní skupiny ustanovené Ministerstvem dopravy
a Pardubickým krajem budou svolávána dle potřeby.

DUP přirozeně navazuje na výstavbu R35 s jejími přivaděči, vymezenou usnesením Vlády
CR ze dne 12. 4.2006 ě.42l - Memorandum o spolupráci při přípravě arcalizaci rychlostní
silnice R35 v celé délce trasy po iucmi Pardubického kraje a souvisejících investic na
silniční síti a plánovaný vodní koridor DoL.

Stavby vodní a kombinované dopravy (gesce MD):

a) Ministerstvo dopravy prostřednictvím organizace Ředitelství vodních cest ČR zabezpeěi
přípravu a následnou real'izaci prodloužení vodní cesty do Pardubic qýstavbou Plavebního
Stupně Přelouč II a Modernizací p|avebního stupně Srnojedy. Potřebné parametry vodní
cesty budou dále zajištěny stabilizací plavebních podmínek v přístavu Chvaletice a

ýstavbou nového mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi.

b) Ministerstvo dopravy prostřednictvím organizace Ředitelství vodních cest ČR zabezpeěí
přípravu a ýstavbu a ptovoz veřejného přístavu Pardubice . Pro celé 'Územi multimodálního
logistického centra je nutné definovat inemní strukturu logistického centra, přístavu a
silničního a Železničního napojení včetně předpokládaných provozních výkonů, jež bude
učiněno ve spolupráci Ministerstva dopravy (včetně Ředitelství vodních cest ČR, Správy
že|eznični dopravní cesty, s.o.' a Ředitelství silnic a dálnic ČR), Pardubického kraje (včetně
Správy a údržby silnic Pardubického kraje) a města Pardubice a Přístavem Pardubice, a.s..

Tato struktura bude promítnuta do územně plánovací dokumentace, zohledněna bude rovněž
budouc í maj etková struktura logistického centra.

c) Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest ČR bude ve spolupráci s Pardubickým
krajem a městem Pardubice řešit problematiku osobní a rekreační vodní dopravy na
vodní cestě včetně výstavby příslušné infrastruktury.

d) organizace zodpovědné za příslušnou infrastrukturu se budou podílet na přípravě a
výstavbě veřejného silniěního a železničního napojení veřejného přístavu a napojení
multimodálního logistického centra s cílem zprovoznění nejpozději v termínu
zpt ov oznění vodní cesty

Stavby železniění dopravy (gesce MD):

a) Investice nezbytné k zajištění plné funkčnosti DUP, tj. zejména zlepšení technického



stavu železniční infrastruktury y trzlu Pardubice, zvýšení kapacity v úseku Pardubice hl.
n. - Pardubice-Rosice nad Labem, zf<ráceni cestovních dob ve směru Pardubice _
Chrudim a Pardubice _ Hradec Kriilové, odstranění omezení nejvyšší dovolené rychlostivlaků ve směru Choceň _ Pardubice _ Kolín a qýstavba ielézničniho napojení do
přístaw Pardubice. Mezi tyto investice patří:

o modemizace železničního uzlu Pardubice a související úpravy infrastruktury,

o modernizace a zdvojkolejnění železniční tratě Pardubice hl. n. _ Hradec Králové hl. n.,

o zajištění potřebných provozních parametri železniční tratě Ždírec nad Doubravou -Chrudim - Pardubice hl. n.

b) Návazné investice zvyšující kvalitu využitíDuP, mezi které patří:

o modernizace železniční tratě Ústí nad orlicí _ Choceň,

o modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Stavby silniční dopravy - silnice I. třídy (gesce MD):

a) přestavba I/37 Pardubice - Trojice

b) [/36 Sezemice obchvat

c) V36 Časy _ Holice

d) V36 Pardubice Trnová- Fáblovka _Dubina (nepřímo podmiňující)

e) V37 Pardubice MÚK Palackého dostavba

0 Řešeni omezení nakladní dopravy po silnici I/36 vedoucí přes LazněBohdaneč. Cílemje nalézt řešení maximflňě využívající Dll a nově postavenou ětyřpruhovou
komunikacill37 mezi Opatovicemi n. Labem a pardubicemi.

Silnice II. a III. třídy (gesce Pardubický kraj):

a) Jako podmiňující investice DUP bude realizována šířková a únosnostní homogenizace
silnice II/322 v úseku křižovatka I/2 Řečany nad Labem - hranice Středočeské-ho kraje
(spojení Pardubice _ Kolín).

b) Na i;zemí Pardubického kraje budou šířkově a únosnostně homogenizovány silnice II. a
III. třídy v dosahu 50 km v okolí veřejného přístaw Pardubice včetně u-ely"h objektů.
Bude iniciovrína diskuse o možnosti zajištění těchto parametru i v sousednicrr ma;icn.

PřeloŽka silnice IU322 Pardubice _ západ.

PřeloŽka silnice IIl34l Staré Čívice _Lánně Bohdaneč.

a) zabezpečení dostatečně kapacitního dopravního napojení civilního letiště Pardubice
na DUP

c)

d)



zabezpečení dostateěně kapacitních parkovacích ploch civilního letiště Pardubice

zabezpeěení odpovídající vnitřní infrastruktury civilního letiště Pardubice

l l. Místní komunikace (gesce Pardubický kraj. město Pardubice):

d) vfioření systému dopravních informací města

e) vytvoření záchýných parkovišť navazujících na DUP

f) stavebně technické zkapacitnění místních komunikacínavazujících na DUP

g) doplnění komunikací pro cyklistickou dopravu

h) vybudování dopravně informaěního a řídícího centra pro organizověni a monitorování
dopravy města Pardubic.

Na záklradě' tohoto Memoranda mohou být uzavfuány mezi Ministerstvem dopravy
a Pardubickým krajem další dílčí dohody, zabyvajici se řešením konkrétních témat, souvisejících
s rea|izací uvedeného společného zájmu deklarovaného Memorandem.

Toto Memorandum je vyhotoveno ve čtyřech exempliářích, po dvou vyhotoveních pro kďdou ze
zučastněných stran.

V Pardubicích dne 13.10. 20l3

b)

c)

ministr dopravy CR


