
 

Komise pro strategii a rozvoj 16.01.2023 

Datum a čas:  pondělí 16. ledna 2023 od 16:30 hod. 
Místo:   Úřad MO Pardubice IV, Bokova 315 
Přítomni:  Jaroslav Mlateček, Naděžda Živná, Ondřej Jaroš, Ing. Leoš Příhoda, Ing. Ondřej Pištora,  

Ing. Radek Meduna, Ing. Vladimír Franc, Jakub Bednář, Martin Vítek 

Hosté: Jan Procházka  

Tajemnice komise: Ing. Tereza Hybská 

Zapisovatel: Jaroslav Mlateček 

Ověřovatel zápisu: Ing. Leoš Příhoda 

Komise je usnášení schopná. 

Program:  

1. Projednání návrhu jednacího řádu komise 

 

Komise projednala a schvaluje předložený dokument „Statut a jednací řád Komise pro strategii a rozvoj Městského 

obvodu Pardubice IV“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

2. Schválení návrhu termínu jednání komise 

 

Komise schvaluje termíny jednání Komise pro strategii a rozvoj Městského obvodu Pardubice IV na rok 2023. 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

3. Pozemky 

Komise souhlasí s žádostí Stavebního bytového družstva Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 

433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, které žádá o změnu vypůjčitele a prodávajícího ze spol. ELMAD spol. s r.o., 

IČO 157 71 318, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, Pardubice na Stavební bytové družstvo Kyjevská, 

Pardubice, IČO 09439692, z důvodu změny stavebníka:  

-výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 607/1 o výměře 2,5 m2 v k.ú. Pardubičky, za účelem vybudování 

části zpevněné plochy (betonové dlažby) v rámci stavby „Přístavba a nástavba bytového domu čp. 438 a 439 

Pardubičky, Kyjevská ul., Pardubice“    

-odkoupení vybudované zpevněné plochy na části p.p.č. 607/1 o výměře 2,5 m2 v k.ú. Pardubičky, 

do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. 

 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 



Komise souhlasí s žádostí paní L.D., která žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3775/8 o výměře cca 

54 m2 v k.ú. Pardubice. 

Důvod nesouhlasu: Městský obvod Pardubice IV měl v roce 2021 v ulici Fidrova záměr na vybudování přidruženého 

parkovacího pruhu (cca 20 parkovacích míst), kdy při projekční činnosti vzešla z řad místních obyvatel negativní 

reakce, která byla podnětem k realizaci ankety mezi občany této ulice.  Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníci 

ankety nevyjádřili s přesvědčivou většinou k realizaci akce, bylo od záměru upuštěno usnesením Rady MO Pardubice 

IV. Komise doporučuje obnovit a dále řešit situaci.  

Pro: 0 

Proti: 9 

Zdržel se: 0 

1. Komise souhlasí s žádostí paní T. Z., která žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3775/8 o výměře 

cca 52 m2 v k.ú. Pardubice, za kupní cenu 100,- Kč/m2. 

Pro: 0 

Proti: 9 

Zdržel se: 0 

2. Komise souhlasí s žádostí paní S.M., která žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3775/8 o výměře 

cca 52 m2 v k.ú. Pardubice, za kupní cenu 100,- Kč/m2. 

Pro: 0 

Proti: 9 

Zdržel se: 0 

3. Komise souhlasí s žádostí pana J.V. a paní H.V., kteří žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3775/8 

o výměře cca 53 m2 v k.ú. Pardubice, za kupní cenu 100,- Kč/m2. 

Pro: 0 

Proti: 9 

Zdržel se: 0 

Důvod nesouhlasu: Městský obvod Pardubice IV měl v roce 2021 v ulici Fidrova záměr na vybudování přidruženého 

parkovacího pruhu (cca 20 parkovacích míst), kdy při projekční činnosti vzešla z řad místních obyvatel negativní 

reakce, která byla podnětem k realizaci ankety mezi občany této ulice.  Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníci 

ankety nevyjádřili s přesvědčivou většinou k realizaci akce, bylo od záměru upuštěno usnesením Rady MO Pardubice 

IV. Komise doporučuje obnovit a dále řešit situaci.  

 

4. Vyjádření Městského obvodu Pardubice IV k projektové dokumentaci pro stavbu „Zásobní řad z VVO 

(východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod – SO 04 Průmyslová zóna – 3. část“ 

Komise se seznámila s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Zásobní řad z VVO (východního 

vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod – SO 04 Průmyslová zóna – 3. část“, ul. Holandská, Pardubice 

místní část Černá za Bory, kterou podala společnost MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec 

Králové, IČ: 601 13 111. Komise s projektovou dokumentací stavby souhlasí za stanovených podmínek: 

1) Zhotovitel je povinen uvést veškeré narušené veřejné plochy do původního stavu (místní komunikace, chodníky, 

zpevněné plochy apod.). Veškeré plochy budou vyčištěny od nežádoucích materiálů, zejména stavebních zbytků, 

kamenů, těžko zetlívajících částí rostlin 

2) Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související dopravy narušeny a znečišťovány. 

Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.  



3) Před realizací stavby požadujeme provedení pasportu dotčených místních komunikací. Případné poškození bude 

neprodleně odstraněno a komunikace uvedena do původního stavu.  

4) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění.  

5) Před zahájením stavby bude Úřadu městského obvodu Pardubice sdělen kontakt (telefonní číslo, e-mail) na 

stavbyvedoucího, či kontaktní osobu, která bude stavbu provádět.  

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

  

 

 

Ověřovatel: Ing. Leoš Příhoda 

               

                                             

V Pardubicích 16.01.2023 

 

 

Zapsal: Jaroslav Mlateček 

 


