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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 24. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 30.03.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

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

 

Omluven: Milan Hromádko 

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr.. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl 

program, který byl schválen. 

 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 23. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 13 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(4 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 23. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 23. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(4 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 24. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

  Zdenek Pešek 

 

II. Předložené zprávy: 

1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení na 

akci „CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov“ 
Usnesení R2020-318 

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

územní a stavební řízení na akci „CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov“ pro žadatele 

společnost VECTURA Pardubice s.r.o. se sídlem 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, 

IČ:03020223. 

 (4 pro) 

Vypustit 
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2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba solitérního rodinného domu, obec Pardubice, KÚ Svítkov, p. p. č. 

680/40“ 
Usnesení R2020-319 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba solitérního rodinného domu, obec Pardubice, KÚ 

Svítkov, p. p. č. 680/40“ pro žadatele Ing. arch. Karla Rothanzla, se sídlem Riegrova 733, 533 51 

Pardubice, IČ:72905883, 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 

3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD na poz. 680/10, k. ú.: Svítkov“  
Usnesení R2020-320 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na poz. 680/10, k. ú.: Svítkov“ pro žadatele, 

v zastoupení společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, 

IČ:03777529, 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 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci 

„Novostavba rodinného domu, sjezdu, přípojek sítí a oplocení“ 

Usnesení R2020-321 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu, sjezdu, přípojek sítí a oplocení“ 

pro žadatele, v zastoupení společností Atelier Novotná s.r.o. se sídlem 530 02, Jezbořice 113, 

IČ:28785550, 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 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci 

„Rodinný dům na p.p.č. 683/27, k.ú. Svítkov“ 
Usnesení R2020-322 

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

územní a stavební řízení na akci „Rodinný dům na p.p.č. 683/27, k.ú. Svítkov“ pro žadatele 

společnost CreoPlan s.r.o. se sídlem 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČ:05209072 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 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné stavební povolení a územní 

rozhodnutí na akci „Rozšíření výrobního prostoru v areálu Panasonic Automotive Systems 

Czech, s.r.o. Pardubice – Staré Čívice“ 
Usnesení R2020-323 

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

stavební povolení a územní rozhodnutí na akci „Rozšíření výrobního prostoru v areálu Panasonic 

Automotive Systems Czech, s.r.o. Pardubice – Staré Čívice“ pro žadatele Ivanu Votavovou, 

se sídlem Podhumenská 62, 530 02 Pardubice – Staročernsko, IČ:72956372.   

 (4 pro) 

Vypustit 
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7. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „LIKVIDACE PLEVELŮ 

ROSTOUCÍCH V CHODNÍCÍCH - 2020“ 

Usnesení R2020-324 

Rada MO Pardubice VI 
a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„LIKVIDACE PLEVELŮ ROSTOUCÍCH V CHODNÍCÍCH - 2020“ uchazeči HORYS 

– STAV s. r. o., V Zátiší 1063, 530 12 Pardubice, IČ: 07785992. 

b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění Přílohy č. 3. 

 (4 pro) 

8. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „ÚDRŽBA ZELENĚ NA ÚZEMÍ MO 

PARDUBICE VI - 2020“ 

Usnesení R2020-325 

Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„ÚDRŽBA ZELENĚ NA ÚZEMÍ MO PARDUBICE VI - 2020“ uchazeči HORYS – 

STAV s. r. o., V Zátiší 1063, 530 12 Pardubice, IČ: 07785992. 

b) ukládá OIDŽP uzavřít rámcovou smlouvu ve znění Přílohy č. 3. 

 (4 pro) 

9. Veřejná zakázka malého rozsahu: „PLETÍ ZÁHONŮ NA ÚZEMÍ MO PARDUBICE VI 

- 2020“ 

Usnesení R2020-326 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „P letí záhonů na území MO Pardubice VI - 2020“ a ukládá Odboru vnitřních 

věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

 

 (4 pro) 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD -Svítkov“  
Usnesení R2020-327 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD - 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 

11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci 

„Novostavba rodinného domu, parc. č. 679/13, k. ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-328 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a 

stavební řízení na akci „Novostavba rodinného domu, parc. č. 679/13, 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 
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12. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci 

„Rodinný dům Roma - novostavba“  
Usnesení R2020-329 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a 

stavební řízení na akci „Rodinný dům Roma - novostavba“ 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 

13. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci 

„Novostavba RD a zahradního domku v obci Pardubice Svítkov“  
Usnesení R2020-330 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a 

stavební řízení na akci „Novostavba RD a zahradního domku v obci Pardubice Svítkov“ pro 

žadatele. 

 (4 pro) 

Vypustit 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 24. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2019-230      Usnesení R2019-231   Usnesení R2019-232 

Usnesení R2019-240  Usnesení R2020-263            Usnesení R2020-278 

Usnesení R2020-279  Usnesení R2020-280              Usnesení R2020-281 

Usnesení R2020-285  Usnesení R2020-287              Usnesení R2020-310 

Usnesení R2020-311  Usnesení R2020-313              Usnesení R2020-314 

Usnesení R2020-315  Usnesení R2020-316               

 

   

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2018-1029 Usnesení R2019-48              Usnesení R2019-95 

Usnesení R2019-204  Usnesení R2019-217              Usnesení R2019-222 

Usnesení R2019-233  Usnesení R2019-241              Usnesení R2020-255 

Usnesení R2020-262  Usnesení R2020-264              Usnesení R2020-276 

Usnesení R2020-282  Usnesení R2020-299  Usnesení R2020-300 

Usnesení R2020-301  Usnesení R2020-304  Usnesení R2020-305  

Usnesení R2020-309  Usnesení R2020-317               
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VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 17:00 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 31.03.2020 všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pešek v.r. 

 

dne: 31.03.2020 

 

 

dne:31.03.2020 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček v.r.   

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


