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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

 

Zápis 

 

 

z 34. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 02.11.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha PhD., Milan Hromádko, Daniel 

Křivka 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI,  Martin Vencl-zastupitel MO Pardubice  

            VI. 

 

 

Jednání  v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček.  

 

Za přítomnosti zastupitele p. Vencla byl diskutován projekt Sportoviště Popkoviště vzhledem 

k jeho využitelnosti pro široké spektrum zájemců.  
 

Po odchodu zastupitele p. Vencla starosta navrhl program schůze, který byl schválen. 

 

Schůzi v 17:00 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl 

program, který byl schválen. 

 

p. Křivka – odchod 17,00 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 33. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 9 

III. Informativní zprávy: A  

IV. Diskuse - různé 

(4 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 32. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 33. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(4 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 34. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Zdeněk Pešek 
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II. Předložené zprávy: 

 

1. Žádost OŽP MmP o uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody se společností CZ 

STAVEBNÍ HOLDING 
Usnesení R2020-430 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí návrh na uzavření dohody o vzdání se práva náhrady 

škody vzniklé na pozemcích označených jako p. č. 625/42, p. č. 625/33 a p. č. 81/16, vše v k. ú. 

Staré Čívice, ve vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., se sídlem Kostelecká 

879/59, 196 00 Praha, IČO 25917773, a to škod způsobených vlivy z lesního pozemku 

označeného jako p. č. 625/8 v k. ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 

(4 pro) 

 

 

 

2. Žádost o prodej pozemků  

Usnesení R2020-431 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se záměrem prodeje pozemků označených jako p. č. 539/19 o 

výměře 1.860 m2 a p. č. 539/24 o výměře 1.360 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, 

do vlastnictví žadatele. 

 (4 pro) 

 

 

3. Žádost o prodej pozemků  
Usnesení R2020-432 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí záměr prodeje pozemků označených jako p. č. 420 o 

výměře 3.345 m2, p. č. 421 o výměře 121 m2, p. č. 1067/9 o výměře 516 m2, vše v k.ú. Lány na 

Důlku, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 

Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele, za kupní cenu 15,- Kč/m2, a doporučuje nájem 

pozemků. 

 (4 pro) 

 

 

 

4. Žádost o vyjádření ke studii stavby „Výstavba obslužné komunikace k údržbě retenční 

nádrže a zelených ploch“ 
Usnesení R2020-433 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko ke studii stavby „Výstavba obslužné 

komunikace k údržbě retenční nádrže a zelených ploch“ na pozemcích p.č. 637/1, 683/1, 683/50, 

vše v k. ú. Svítkov, pro žadatele společnost PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 

Pardubice, IČ:25292161 za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 

tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (4 pro) 

Vypustit 
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5. Veřejná zakázka malého rozsahu „ÚZEMNÍ STUDIE – PŘÍRODNÍ SPORTOVNÍ 

AREÁL K PAŠTI“ 

Usnesení R2020-434 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky 

malého rozsahu „Územní studie – Přírodní sportovní areál K Pašti“ a ukládá Odboru investic, 

dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

 

(4 pro) 

 

 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu „ZIMNÍ ÚDRŽBA 2021/2022“ 

Usnesení R2020-435 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky 

malého rozsahu „Zimní údržba 2021/2022“ a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy 

a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

(4 pro) 

 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, 

Popkovice, Sjezdová p. č. 258/12 knn“  
Rozprava: 

p. Králíček – navrhuje revokaci usnesení Rady MO Pardubice VI č. R2020-392:  

Rada MO Pardubice VI  

a) ruší své usnesení č. R2020-392, ze dne 31.08.2020 o nesouhlasu s řešením v projektové 

dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, Popkovice, Sjezdová p. č. 258/12 knn“pro 

žadatele PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 

Pardubice, IČ:26011701. 

b) vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, 

Popkovice, Sjezdová p. č. 258/12 knn“ pro žadatele PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem 

Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701.  

Usnesení R2020-436 

Rada MO Pardubice VI  

a) ruší své usnesení č. R2020-392, ze dne 31.08.2020 o nesouhlasu s řešením v projektové 

dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, Popkovice, Sjezdová p. č. 258/12 knn“pro 

žadatele PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, 

IČ:26011701. 

b) vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, 

Popkovice, Sjezdová p. č. 258/12 knn“ pro žadatele PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem 

Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

 (4 pro) 

Vypustit 

 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci Pardubice na parcele 

č. 680/9, k. ú. Svítkov“ 

Usnesení R2020-437 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení na akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci 

Pardubice na parcele č. 680/9, k. ú. Svítkov“ pro žadatele společnost STAVITELSTVÍ SEMTÍN 
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s.r.o., se sídlem Jahnova 8, 530 02 Pardubice, IČ:27547175, za podmínky, že nákladní vozidla 

stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 

 (4 pro) 

Vypustit 

 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Rodinný dům Svítkov“ na pozemku p. č. 680/10 v k. ú. Svítkov 
Usnesení R2020-438 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení na akci „Rodinný dům Svítkov“ na pozemku p. č. 680/10 v k. ú. 

Svítkov, pro žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny 

budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 34. schůzi RMO Pardubice VI 

 

 

V. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 18:00 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 05.11.2020, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pešek v.r. 

 

dne: 05.11.2020 

 

 

dne: 06.11.2020 

 

 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček v.r. 

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


