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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

ze  70. mimořádného   jednání Rady MO Pardubice IV, které se  konalo 

v pondělí dne  25.6. 2018 v 16:30 hod. v zasedací místnosti  Obecního domu 

v Mněticích 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, pan František Hlubocký, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef 
Bednář 

Omluveni: paní Jitka Severinová 
 
Ověřovatel zápisu: : František Hlubocký  
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                
                                                                                                                                                                                                                                                                
Program: 

 

1. Jihovýchodní obchvat města Pardubice - vyjádření k územnímu řízení  

2. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Černá za Bory. Výstavba chodníku v ulici Hostovická“.  

3. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných 
formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Černá za Bory. Výstavba 
chodníku v ulici Hostovická.“  

4. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Pardubice – ulice Revoluční, rekonstrukce chodníku“.  

5. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných 
formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Pardubice – ulice Revoluční, 
rekonstrukce chodníku“. 

6. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, 
místních komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského 
dozoru“. 

7. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných 
formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Zpracování projektových 
dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, místních komunikací a zpevněných 
ploch v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského dozoru“. 

 
8. Různé 
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k bodu 1 

Usnesení č. 720/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu se seznámila s projektovou dokumentací k územnímu řízení tzv. 
Jihovýchodního obchvatu Pardubic a přijímá toto stanovisko: 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV trvá na svých připomínkách k trasování 
Jihovýchodního obchvatu Pardubic podaných k výběru varianty nového územního 
plánu Statutárního města Pardubice a k veřejnému projednání nového územního plánu 
ze dne 30.3.2017.  Zároveň  tato  připomínka o nevhodnosti stávajícího trasování tzv. 
Jihovýchodního obchvatu Pardubic (v koridoru, který vede de facto vnitřním územím 
městského obvodu) byla podána k návrhu XIX. změny územního plánu ze dne 
2.6.2016. Dále trváme na prověření nové trasy tzv. Jihovýchodního obchvatu (v trase 
obcházející Nemošice a Drozdice z jihu a jihovýchodu a napojující se na stávající 
dopravní síť až na okružní křižovatce v Černé za Bory. 

2. Negativní stanovisko k územnímu řízení dává Rada Městského obvodu Pardubice IV 
také ze zásadního důvodu obavy z kapacitně nepřijatelného přivedení intenzivní 
dopravy do jádra obydlené části Městského obvodu Pardubice IV, pokud by se tzv. 
Jihovýchodní obchvat napojil na ulici Průmyslovou navrhovanou okružní křižovatkou 
v areálu společnosti Skanska. 

3. Vzhledem k tomu, že Městský obvod Pardubice IV nemůže vědět, jakým způsobem 
budou ze strany orgánů územního plánování vypořádány připomínky Městského 
obvodu Pardubice IV uvedené výše, tedy pokud nebudou vypořádány kladně a tedy 
trasa tzv. Jihovýchodního obchvatu Pardubic zůstane ve stávající trase, nemá městský 
obvod námitky proti dopravnímu či stavebnímu řešení navrhovaných okružních 
křižovatek na trase tzv. Jihovýchodního obchvatu na území MO Pardubice IV. 

 

 

k bodu 2 

 

Usnesení č. 721/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 
„Černá za Bory. Výstavba chodníku v ulici Hostovická“. 
 
 

 

 k bodu 3 

 
Usnesení č. 722/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Černá za Bory. Výstavba chodníku v ulici Hostovická“. 
  
 
 
 

 k bodu 4 

 

Usnesení č. 723/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pardubice – ulice Revoluční, rekonstrukce chodníku“. 
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 k bodu 5 

 

Usnesení č. 724/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Pardubice – ulice Revoluční, rekonstrukce chodníku“. 
  
 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 725/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: 
„Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, místních 
komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského dozoru“. 
 
 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 726/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a 
rekonstrukce chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV včetně 
výkonu autorského dozoru“. 
 

k bodu 8 

 

8/1 

Usnesení č. 727/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost, kterou podala Základní škola a 
mateřská škola, Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25, IČO 60159146 o poskytnutí finanční 
dotace na zajištění florbalového turnaje „O pohár starosty MO Pardubice IV“ a souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši   3.000,-- Kč.  
 

8/2 

Usnesení č. 728/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje věcný dar v maximální hodnotě do 20 0000,- 
Kč (na ping-pongový stůl) z položky dary starosty. 

 

8/3 

Usnesení č. 729/70 - VI/2018  (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s připomínkami k návrhu nového 
Územního plánu města Pardubice týkajících se lokality č. 244-Z ve Staročernsku , č. 313 – 
Z v Černé za Bory, dále lokalit nově zařazených do ploch smíšených obytných a ukládá úřadu 
zařadit je do již schválených připomínek a předat je na Magistrát města Pardubice na Odbor 
hlavního architekta.  
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                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                 František Hlubocký 
                                                                                      27. 6. 2018  
      
                    
                                                                
V  Pardubicích 27.6.2018 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


