
Zápis 

 
z 56. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 13.6. 2022 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, František Hlubocký, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš Příhoda 

Ověřovatel zápisu: Jan Procházka 

Omluven:  - 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV       

 

 

Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV a změny termínu jednání 

3. Schválení směrnice „O postupu při výkonu agendy ztrát a nálezů“ 

4. Stanovisko k žádosti o povolení připojení pozemní komunikace na místní komunikaci v ul. 

Kyjevská při stavební akci „Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice“ 

– část napojení areálu nemocnice 

5. Vyjádření Městského obvodu Pardubice IV k projektové dokumentaci pro společné povolení 

stavby „Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice“ 

6. Schválení „Závěrečného účtu MO Pardubice IV“ 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022 

8. Pozemky 

9. Různé   

      

Jednání zahájeno bez účasti Ing. L. Příhody – telefonicky se omlouvá za pozdní příchod z důvodu špatné 

dopravní situace.  

 

 

k bodu 1 

Bez příspěvku.  

 

k bodu 2 

Usnesení č. č. 609/56 -VI/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu XIX. zasedání 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV a změnu termínu XX. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Pardubice IV na den 19. 9. 2022. Rada městského obvodu ukládá tajemnici úřadu 

tuto změnu předložit ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV. 

Z: tajemnice úřadu 

T: 27. 6. 2022 

 



 

k bodu 3 

 

Usnesení č. 610/56 -VI/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem směrnice „O postupu při výkonu agendy 

ztrát a nálezů“ a tímto schvaluje její znění.  

 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 611/56 -VI/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádosti Statutárního města 

Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, a souhlasí s připojením budoucí veřejně přístupné 

účelové komunikace na místní komunikaci zřízením křižovatky v ul. Kyjevská pro napojení areálu 

nemocnice, to vše při stavební akci „Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a 

nemocnice“ dle situace, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 612/56 -VI/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro 

společné povolení stavby „Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice“, ul. 

Kyjevská, Pardubice, kterou podalo Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice, IČ: 002 74 046, zastoupeno na základě plné moci společností VECTURA Pardubice s.r.o., 

17. listopadu 233, 530 02 Pardubice, IČ: 030 20 223, a se stavbou souhlasí za stanovených skutečností 

a podmínek, které jsou součástí důvodové zprávy. 

 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 613/56 -VI/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou zprávu Závěrečného účtu městského 

obvodu Pardubice IV za rok 2021, jehož součásti je finanční vypořádání, roční výkazy a zpráva 

Finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření Statutárního města 

Pardubice včetně Městského obvodu Pardubice IV za rok 2021 a ukládá materiál předložit 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV ke schválení. 

Z: tajemnice úřadu 

T: 27.6.2022 

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 614/56 -VI/2022 (4 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022 a 

ukládá materiál předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV k 

projednání a schválení. 

2. Rada městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV 

schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2022 dle tabulkové části předložené zprávy. 

 

Z: tajemnice úřadu 

T: 27.6.2022



 

 

k bodu 8 

Pozemky 

8/1  

Usnesení č. 615/56 -VI/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Spolku SK Pardubičky, z.s., IČO 

15049027, se sídlem U Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, který žádá o výpůjčku části 

pozemku označeného jako p.p.č. 121/8 o výměře 203 m2 v k.ú. Pardubičky, za účelem zřízení 

a užívání odstavné plochy ze zatravňovacích dlaždic pro stání aut po dobu tréninků a zápasů. 

 

8/2  

Usnesení č. 616/56 -VI/2022 (4 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí L.L. a S.L., kteří žádají o prodej části 

pozemku označeného jako p.p.č. 216/1 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Pardubičky. 

Důvod nesouhlasu: Nesouhlasíme s rozšiřováním soukromých pozemků na úkor veřejného 

prostranství. Prodejem, by bylo zabráněno přístupu na zbytek pozemku.  

 

8/3  

Usnesení č. 617/56 -VI/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Pardubického kraje, IČO 70892822, 

se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, který žádá o 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře 7.289 m2 v k.ú. Černá za 

Bory ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, a to za podmínky, že části 

pozemků, na kterých se nachází stavby chodníků, budou ponechány ve vlastnictví Statutárního 

města Pardubice.  

 

8/4  

Usnesení č. 618/56 -VI/2022 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Statutárního města Pardubice, IČO 

00274046, které žádá o bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 418/10 o výměře 

20 m2, p.p.č. 418/11 o výměře 19 m2, p.p.č. 418/12 o výměře 159 m2, p.p.č. 418/13 o výměře 

29 m2, p.p.č. 418/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, ve vlastnictví Pardubického 

kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 

Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 

Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

 

8/5  

Usnesení č. 619/56 -VI/2022 (4 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí P.M. a R.M., kteří žádají o prodej části 

pozemku označeného jako p.p.č. 195/17 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Černá za Bory. 

Důvod nesouhlasu: Nesouhlasíme s rozšiřováním soukromých pozemků na úkor veřejného 

prostranství. Obdobná žádost projednána již několikrát. 

  



8/6  

Usnesení č. 620/56 -VI/2022 (4 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti JAMAPOLL s.r.o. IČO 

26012928, se sídlem Pernerova 443, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která žádá o směnu 

pozemků formou úplatných převodů - odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 111/6 o 

výměře 333 m2 v k.ú. Pardubičky ve vlastnictví žadatele a prodeje pozemku označeného jako 

st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice, a to za podmínky, že žadatelem vybudovaná 

odstavná stání budou předána bez stávající dodatkové tabulky pod dopravní značením IP 12 

„Pro rezidenty BD U Capoušků“, tzn.  budou určená pro veřejnost. 

 

k bodu 9 

Různé 

 

Ing. P. Heřmanský informoval radní o provedeném měření a kontrole průjezdu nákladních 

automobilů Policií ČR v rámci místní části Drozdice (průjezd nákladních automobilů místní 

částí za období měření – 14 dní – 3 nákladní automobily). Pan Jan Procházka na další jednání 

rady zjistí konkrétní údaje o možném tipu radaru, který by mohl být v této lokalitě umístěn, 

jeho cenu pořízení a cenu za provoz.  

 

Na návrh Ing. P. Heřmanského se dohodli členové rady na mimořádném jednání rady dne 15. 

7. 2022 v 10 hod z důvodu schválení výzev na podání nabídek pro investiční akce Městského 

obvodu Pardubice IV.  

 

Odchod pana J. Procházky z jednání v 16.50 hod.  

 

Příchod pana Ing. L. Příhody na jednání v 17.00 hod.  

 

Ing. L. Příhoda požádal o zodpovězení otázek z posledního zápisu Osadního výboru Nemošice 

ze strany úřadu (problematika kanálů na ul. Ostřešanská, lampy u Nemošické restaurace, 

nesmyslná kaluž na ul. Sportovní a ul. Příčné, nepovolená skládka u „cvičáku“ Nemošice….). 

 

Jednání skončeno: 17.30 hod 

 

 

 

 

Ing. Petr Heřmanský  

starosta MO Pardubice IV 

 

 

ověřovatel:  Jan Procházka    

                   dne: 20.6.2022 

V Pardubicích dne 14.6. 2022 

 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice úřadu 


