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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OES 
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

z II. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 
 

konaného dne 18. 03. 2019 od 17:00 hodin  

v místnosti objektu MŠ v Lánech na Důlku čp. 35  

(po bývalé poště) 

 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Daniel Křivka, 

Milan Hromádko, Ing. Tomáš Pelikán, Miroslav Jirsa, Martin Vencl, Michael 

Schneider, Mgr. Martin Kratochvíl (příchod v 17:03), Ing. Ondřej Karas, Robert 

Klčo, Ing. Jiří Doležal, CSc. (příchod v 18:17) 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Mgr. Olga Remešová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

 

Omluven: Ing. Helena Dvořáčková, Jiří Chmelík 

 

Neomluven: 

 

Host:  

 

Zasedání zahájil pan Bc. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 17:00 hod., přivítal 

přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 
 

Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 

Bc. Petr Králíček – předsedající, Ing. František Socha, Ph.D., Zdeněk Pešek  

 

Hlasování: 11 pro 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Ing. Ondřej Karas, Robert Klčo  

 

Hlasování: 11 pro 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Martin Vencl, Ing. Tomáš Pelikán  

 

Hlasování: 11 pro 
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Zapisovatelkou byla určena: 

Mgr. Olga Remešová 

 

Starosta konstatoval, že zápis z I. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení 

vyvěšeno na úřední desce.  

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování: 11 pro 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl zveřejněn na úřední desce.  

Navržený program byl schválen. 

 

1. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od I. zasedání 

ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI – 

předkladatel Robert Klčo 

3. Program rozvoje MO Pardubice VI na roky 2019 - 2022 – předkladatel Petr Králíček 

4. I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI – předkladatel Jiří Doležal 

5. Žádost na poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Senior Care sociální služby 

o.p.s. a Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem – předkladatel Jiří Doležal 

6. Vytíženost linek MHD obsluhujících zastávky na území MO VI – předkladatel Petr 

Králíček  

7. Diskuse, beseda s občany  

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

Zápis ze zasedání: 

 

Bod programu č. 1:  

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od posledního řádného 

zasedání ZMO Pardubice VI  

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

p. Kratochvíl – příchod 17:03 hod. 

 

Rozprava:  

 

p. Karas 

- dotazuje se, proč město Pardubice nepodpořilo financování stavby Lávky přes Labe 

z dotačních fondů.  

 

p. starosta 

- vysvětluje, jak je nastaven dotační systém a to, že město Pardubice nepodpořilo čerpání 

dotací na tuto stavbu. Upřednostnilo stavbu lávky od Poseidonu do Polabin přes Labe. 

Na podporu financování z dotací potřebujeme souhlas velké radnice.  

 

p. Pelikán 

- doplňuje informace k procesu schvalování dotačního financování v rámci ITI. 
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p. Jílek, vedoucí OIDŽP 

- předpokládáme vydání stavebního povolení na Lávku pře Labe v průběhu měsíce června.  

 

p. Socha 

- čekali jsme, že paní náměstkyně Dvořáčková nás v tomto projektu dostatečně podpoří. 

 

p. Kratochvíl 

- paní náměstkyně řekla na minulém zastupitelstvu jednu stěžejní informaci, a to že je zde  

problém se stabilizací lávky, která je ukotvena na středový pilíř, který není v dobrém 

technickém stavu. Dále se ptá, zda se v projektu počítá s výškou plavidel. 

 

p. starosta 

- s výškou plavidel se počítá, a není pravda, že středový pilíř je ve špatném technickém stavu. 

Dobrý technický stav pilíře je podmínkou pro získání stavebního povolení. 

 

p. Jílek, vedoucí OIDŽP 

- vysvětluje, v jakém stavu jsou mostní pilíře, mostovka atd. Mosty má v kompetenci odbor 

dopravy města Pardubic. P. Bakajsa se vyjadřoval k projektové dokumentaci a nezmínil se 

o špatném stavu pilíře. Pokud by tomu tak bylo, došlo by k jeho uzavření.  

 

p. Klčo 

- požaduje vyjádření, že lávku lze postavit. 

 

p. starosta 

- ukončuje debatu ohledně Lávky přes Labe konstatováním, že stanoviska k realizaci stavby 

jsou součástí projektové dokumentace a všechna jsou kladná. 

 

p. Karas 

- dotazuje se, zda byly vypořádány námitky ze stany občanů vztahující se k pozemkům 

u Bylanky. 

 

p. starosta 

- ano, Rada MO Pardubice VI vzala tyto námitky na vědomí.  

 

p. Karas 

- dotazuje se, zda proběhne nějaká kompenzace hlukové zátěže z letiště. 

 

p. starosta 

- sešli jsme se na jednání starostů dotčených obvodů, domluvili jsme se, že budeme žádat 

kompenzace. Pan starosta Rejda bude přenášet informace směrem k radě města. Výměnou 

vrtulníků Mi2 za jednomotorové vrtulníky se výrazně snížila hluková zátěž. 

 

p. Kratochvíl 

- dotazuje se na lokalitu u Bylanky, zda ohledně těchto pozemků proběhlo také jednání 

s p. Rálišem.  

 

p. starosta 

- schůzka proběhla u paní náměstkyně Dvořáčkové, za přítomnosti všech dotčených včetně 

pana Ráliše. Došlo ke zmapování situace a představení investičního záměru. Další jednání 

proběhne pravděpodobně v dubnu.  
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p. Kratochvíl 

- dotazuje se, který developer podal nabídku na bytovou zástavbu pozemků u Bylanky. 

 

p. starosta 

- my máme informaci o stavebním záměru, a proto Rada MO Pardubice VI dala najevo své 

stanovisko, tj. potvrdila usnesení zastupitelstva a rady z let 2016 a 2017, dále vyjádřila 

nesouhlas s výstavbou bytových domů a souhlas s výstavbu RD pouze o jedné bytové jednotce.  

 

p. Kratochvíl 

- doporučuje neměnit územní plán. Doporučuje zachovat status quo. Dotazuje se, jakým 

způsobem se zabrání tomu, aby zde nedošlo k výstavbě bytových domů. Pokud Rada MO 

Pardubice VI odsouhlasí změnu územního plánu, nebude možné zabránit tomu, aby zde byly 

postaveny bytové domy. Dožaduje se zachování zelené plochy. 

 

p. starosta 

- nevidí budoucnost tohoto pozemku. Jedná se o neudržovanou plochu uprostřed obce, kterou 

nemohou občané využívat, protože se jedná o soukromé pozemky. Pokud se nejedná 

o strategický pozemek pro město Pardubice, a pokud ho nechce město koupit, není důvod 

nevyhovět žádosti vlastníků pozemků na změnu funkčního využití.  

 

p. Pešek 

- znovu podotýká, že o využití pozemků je potřeba se domluvit s majiteli pozemků. 

 

p. Hromádko 

- informuje, že požadavky na změnu územního plánu podávají majitelé pozemků, nikoli Rada 

MO Pardubice VI. 

 

p. starosta 

- město Pardubice tyto pozemky odkoupit nechce, MO Pardubice VI tento pozemek též 

nevykoupí, protože nedisponuje dostatečnými finančními prostředky a ani pan Kratochvíl 

nenabízí řešení.  

 

Kratochvíl 

- opět se dotazuje na jméno developera. 

 

p. starosta 

- za námi developeři nechodí, za námi chodí vlastníci pozemků, žádají o změnu a přinášejí 

s sebou studie a k těm se vyjadřujeme. Rozhodovací kompetence ke změně územního plánu má 

pouze Zastupitelstvo města Pardubice. 

 

občan:  

- uvádí, že nechce další zástavbu. Odmítá bytovou výstavbu a požaduje, aby tuto garanci 

poskytla rada obvodu.  

 

p. Vencl 

- připomíná, že rada své stanovisko již dala najevo ve svém usnesení.  

 

p. Pelikán  

- dodává, že zde není možné realizovat zástavbu, dokud se nevyřeší přístup k této lokalitě. 
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občan:  

- osvětluje historii pozemků a uvádí, že v současnosti je situace taková, že firma CZSH díky 

vlně odporu ze strany občanů už nemá chuť zde investovat, ale existuje další zájemce o tyto 

pozemky, který zde chce postavit 15-20 rodinných domů. V tuto chvíli, mají majitelé možnost 

své pozemky prodat a jsou připraveni garantovat výstavbu RD.  

 

p. Jirsa 

- dotazuje se, kudy povede přístupová cesta. 

 

p. starosta 

- informuje, že přístupových cest je více a je nutné najít tu nejvhodnější.  

 

p. Kratochvíl 

- čeká se na výsledky dopravní studie mapující tuto lokalitu, která bude hotová nejdříve 

v červnu.  

 

p. starosta 

- nevidí v této studii vůbec žádný smysl.  

 

občan:  

- dotazuje se, zda se bude řešit dopravní situace v Žižkově ulici, stěžuje si na velký provoz 

a kolony až k parku.  

 

p. starosta 

- bydlíte na sběrné komunikaci, která funguje velmi dobře, navíc je dimenzovaná na mnohem 

větší provoz. Dále udává, že zde bylo doplněno dopravní značení, aby zde nedocházelo 

ke kolizním situacím. 

 

občan:  

- kdy bude bezpečný výjezd z komunikace od Zlaté přilby a u Pardubického závodiště? 

 

p. starosta 

- křižovatku Školní – I/2 Pražská řešíme v koordinaci s ŘSD a zhruba za tři roky by zde měl 

vyrůst další připojovací pruh. V prostoru u Zlaté přilby jde také o komunikaci ŘSD. Mělo být 

řešeno jako součást zástavby Svítkov- západ, aby nebyla více zatěžována ulice Žižkova. MO 

nemůže řešit strategické a koncepční věci, to jednoznačně spadá do kompetence města 

Pardubice. Vyzval jsem písemně p. primátora, aby se nezačínalo pracovat na zasíťování 

pozemků Svítkov - západ do doby, než bude ve Svítkově vyřešena koncepce dopravy.  

 

občan:  

- dotazuje se na parkovací místa v ulici Žižkova. 

 

p. starosta 

- parkovací místa na této komunikaci pravděpodobně nevzniknou. V zeleni u komunikace jsou 

taženy inženýrské sítě a je nedostatečná šíře komunikace. 

 

p. Doležal příchod v 18:17 hod. 

 

občan:  

- dotazuje se, zda zhotovitel bude za studii dopravní situace lokality Na Humenském účtovat 

plnou částku.  
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p. Jílek, vedoucí OIDŽP 

- vysvětluje situaci ohledně studie se závěrem, že plná částka účtovaná nebude. 

 

Usnesení Z2019-27: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování: 13 pro  

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI  

p. Klčo, předseda KV ZMO Pardubice VI, seznámil přítomné s jednáním KV. 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2019-28: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se způsobem, kterým Rada MO Pardubice VI provedla kontrolu usnesení ze svých 

schůzí, 

b) vypouští z evidence usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2018-16 Z2018-17  Z2018-18   

Z2018-19 Z2018-20  Z2018-21 

Z2018-22 Z2018-23  Z2018-24 

Z2018-25 Z2018-26  Z2018-140   

c) ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2016-99 Z2016-103  Z2018-141       

  

Hlasování: 13  pro  

 

Bod programu č. 3: 

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky 2019 – 2022 

p. starosta, uvedl tento bod programu, seznámil s ním přítomné zastupitele. 

 

Rozprava: 

 

p. Karas 

- doporučuje, aby rada Program rozvoje projednala ve spolupráci s místními komisemi. 

 

p. starosta 

- souhlasí.  

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2019-29: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI 

na roky 2019 – 2022 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

Hlasování: pro 13 

        

 

Bod programu č. 4: 

I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2019 

p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV. 
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Rozprava: 

 

p. Klčo 

- dotazuje se na změnové položky, u kterých není uveden komentář. 

 

p. starosta 

- pověřuje p. Hývlovou, vedoucí OES, aby komentáře doplnila a příště nechyběly. 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2019-30: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI 

v roce 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování:  13 pro 

                   

 

Bod programu č. 5: 

Žádost na poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Senior Care sociální služby o.p.s. 

a Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem 

p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV. 

 

Rozprava:  

 

p. Karas 

- nesouhlasí se zamítnutím žádosti na poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Rosice 

nad Labem, protože kostel sv. Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku nepředstavuje jen 

duchovní stánek, ale jde též o kulturní centrum obce.  

 

p. Socha 

- podporuje názor pana Karase a navrhuje finanční dotaci ve výši 45 tis. Kč.  

 

občan:  

- potvrzuje názor, že jde především o kulturní centrum, které je důležité především kvůli 

stmelení obyvatel. 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje poskytnutí dotace pro Senior Care sociální služby 

o.p.s. ve výši 34.100,00 Kč a ukládá ÚMO Pardubice VI zapracovat tuto dotaci do 

rozpočtového opatření MO Pardubice VI, které se bude schvalovat v červnu 2019. 

 

Hlasování: 1 pro (p. Socha)  

                  12 proti  

 

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO 
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Usnesení Z2019-31: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost 

Rosice nad Labem ve výši 45.000,00 Kč a ukládá ÚMO Pardubice VI zapracovat tuto dotaci 

do rozpočtového opatření MO Pardubice VI, které se bude schvalovat v červnu 2019. 

 

Hlasování: 10 pro  

       3 zdrželi se (p. Jirsa, p. Doležal, p. Schneider) 

 

 

Bod programu č. 6: 

Vytíženost linek MHD obsluhujících zastávky na území MO VI 

p. starosta, uvedl tento bod programu, seznámil s ním zastupitele. 

 

Rozprava:  

 

p. Karas 

- z čeho vychází myšlenka, že se ve vytíženosti linek nic nezměnilo. 

 

p. Pelikán  

- dopravní průzkum je z roku 2015 – 2016. Vysvětluje, jakým způsobem byla studie prováděna 

a metodu její aktualizace. Čísla jsou velmi podobná roku 2019. 

 

p. Kratochvíl 

- v porovnání s jinými obvody (Rosice vs. Svítkov) vidí rozdíl ve velikosti obvodů, ale bere 

na vědomí studii. Dotazuje se na možnosti navýšení spojů. 

 

p. Pelikán 

- je potřeba se opřít o reálné argumenty. U některých spojů je již navrženo řešení. 

 

p. Křivka 

- dotazuje se na spoj č. 14 a upozorňuje na přeplněnost některých autobusů.  

 

p. Pelikán 

- firmy sídlící v Průmyslové zóně Staré Čívice přispívají DpmP na provoz linek. V průběhu 

tohoto roku bude probíhat další jednání o navýšení spojů.  

 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2019-32: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí vytíženost linek MHD obsluhujících 

zastávky na území MO Pardubice VI. 

 

Hlasování: 13 pro  

       

Bod programu č. 7: 

Diskuse, beseda s občany 

 

Rozprava:  

 

občan: 

- požaduje vysvětlení k rozdělení kompetencí mezi MO a městem Pardubice.  
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p. starosta 

- podává vysvětlení. 

 

p. Karas 

- ptá se, z čeho bude financována oprava hřiště v Lánech na Důlku, které poničilo povětří 

a na konkrétní umístění silážních jam.  

 

p. starosta 

- finanční prostředky budeme uplatňovat po pojišťovně.   

 

p. Herák 

- upřesňuje lokalitu silážních jam.  

 

p. Jirsa 

- ptá se na rozšíření obchodu Kubík. 

 

p. Herák 

- majitel požádal o prodloužení stavebního povolení o dva roky. 

 

 

Pan starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval 

přítomným za účast, pozval je na III. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, které se bude konat 

v pondělí 17.06.2019 v sále Siesta Rodinného Resortu ve Starých Čívicích a ukončil zasedání 

v 19:40 hod. 

 

 

Zapsala: Mgr. Olga Remešová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 25.03.2019 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Martin Vencl v.r. 

 

dne: 26.03.2019 

 

Ing. Tomáš Pelikán v.r. 

  

dne: 27.03.2019 

 

dne: 27.03.2019       Bc. Petr Králíček v.r.  

              starosta MO Pardubice VI 


