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Z á p i s 
ze IV. veřejného zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice IV, které se konalo dne  25.3. 

2019 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 
 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Jitka Severinová, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš  
                  Příhoda, František Hlubocký, Mgr. Karel Haas, Jaroslav Mlateček, Mgr. Bc. Karel  
                  Žemlička, Michal Kreml, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář, MDDr. Michal  
                  Pražan, Martin Vítek, Miluše Horká 
                   
                  Ing. Jana Růžičková, tajemnice ÚMO Pardubice IV, Ing. Tereza Hybská, vedoucí  
                  OIDHS, Mária Stopková, vedoucí OEVV, Ing. Iva Matušková, referent sekretariátu 
 
Omluveni: 
Neomluveni: 
 
Zasedání zahájil Ing. Petr Heřmanský, starosta MO Pardubice IV v 17:00 hod., přivítal 
přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna většina členů zastupitelstva a 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 
Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 
Ing. Petr Heřmanský- předsedající a Jitka Severinová 
Hlasování: 15 pro 

Do návrhové komise byli zvoleni: Ing. Ondřej Pištora a Jan Procházka 
Hlasování: 15 pro 

 

Ověřovateli zápisu byli pověřeni: 
Ing. Josef Bednář a Martin Vítek 
Hlasování: 15 pro 

 
Zapisovatelkou byla pověřena: 
Ing. Jana Růžičková 
 
Starosta sdělil, že zápis z III. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV ověřen, bez připomínek. 
Bez rozpravy 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva, který byl zveřejněn na úřední 
desce. Navržený program byl schválen.  
 
Program: 
 

1. Zahájení 

2. Zpráva starosty  

3. Návrh rozpočtového opatření č. 1 MO Pardubice IV na rok 2019 

4. Program rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na období 2019 -2022 
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5. Petice občanů Pardubiček – Stavební úpravy polyfunkčního domu č.p. 257 v ul. 

Národních hrdinů ( „ Capouškovi “ ) 

6. Vzdání se daru za členství v osadním výboru 

7. Různé  

8. Závěr 

 

Hlasování: 15 pro 

 
 
1. Zahájení 
     IV. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta  
     Ing. Petr Heřmanský.   

 
 
2. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice IV, ÚMO Pardubice IV od posledního       
    zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 
    Starosta – předkladatel přednesl zprávu o činnosti. 
   
Rozprava: 

 Mgr.Bc. Žemlička 
-dotazuje se na budoucí správu prostoru „ Červeňáku“ 

Odpověděl starosta 
- není ještě známo, kdo převezme tento prostor, připravuje se, musí být v oblasti bezpečno  

 
 Mgr. Haas: 
Rozporoval stanovisko Komise pro strategii a rozvoj k trase JV obchvatu, je odlišné od 

uplatněných připomínek, které byly schváleny radou v minulosti: nesouhlas s trasou, hledání 

nového trasování, které by ústilo mezi Mněticemi a Drozdicemi na ul. Holandskou v Černé za 

Bory.     

          

Ing. Příhoda: 
Vyjádřil se k tarasování, není třeba blokovat pokračování stavebního řízení týkající se JV 

obchvatu a zároveň prověřit nové trasování, které by ústilo mezi Mněticemi a Drozdicemi na 

ul. Holandskou v Černé za Bory. 

    

paní Severinová:  
Popsala proces, který vedl ke stanovisku stavební komise- neblokovat stavební řízení, ale 

zároveň zjistit, jak byly vypořádány naše připomínky k nově navržené trase obchvatu, 

prověřovat tuto novou trasu. 

 

paní Stopková: 
Nesouhlasí s novou trasy JV obchvatu, zhoršilo by se životní prostředí již tak dopravou 

zatíženého území Černé za Bory. 

 

pan Mlateček: 
Nesouhlasí s novou trasou obchvatu. 
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pan Procházka:   
Konstatuje, že se nezapomíná na občany Černé za Bory ve věci Jihovýchodního obchvatu. 

Ing. Bednář: 
Pro občany Černé za Bory mají negativní dopad obě varianty trasy JV obchvatu. Obě ústí u 

nadjezdu přes železniční koridor v Černé za Bory. 

 
paní Horká: 
Nesouhlasí se změnou trasy JV obchvatu. 

 

Po ukončení rozpravy byla zpráva starosty vzata na vědomí (15 pro) 
Usnesení č.43/IV - III/2019 

Návrh usnesení , které návrhové komisi předal Mgr. Haas (zkráceně) : 

 Zastupitelstvo MO Pardubice IV 
1. vyhrazuje si rozhodování do územního a stavebního řízení na JV obchvat  
2. ukládá úřadu konzistentně postupovat při připomínkování obchvatu, dodržovat původní 

argumentaci 
3. ukládá radě zpětvzetí podání k JV obchvatu, které je v rozporu s bodem č. 2   

Po přečtení návrhovou komisí nebylo přijato (4 pro, 10 proti, 1 se zdržel) 

Návrh usnesení nebyl přijat. 
 
3. Návrh rozpočtového opatření č. 1 MO Pardubice IV na rok 2019 
  Zprávu přednesla paní Jitka Severinová. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.1 
na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy 
 Rozprava: 

  Paní Horká: 
  Dotaz na umístění klimatizace v OD v Nemošicích. Bylo zodpovězeno. 

  Po ukončení rozpravy bylo přijato. (15 pro) 
Usnesení č.44/IV - III/2019 

 

4. Program rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na období 2019 -2022 
    Po rozpravě bylo předkladatelem staženo z programu. 
 
 
 
5. Petice občanů Pardubiček – Stavební úpravy polyfunkčního domu č.p. 257 v ul.     
    Národních hrdinů ( „ Capouškovi “ ) 
    Starosta uvedl tento bod programu. Byly na stůl doplněny podklady o právní názor JUDr. 
Poláčka, sdělení pana Kafky a vizualizaci budoucích stavebních úprav objektu. 
 
Rozprava: 

 

Mgr. Haas: 
Zdůraznil rozpor mezi vyjádřením stavební komise a stanoviskem právníka. 
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Paní Horká : 
Upřednostňuje stanovisko stavební komise, na které byl i Ing. arch. Kovář, je tedy podloženo 

odborným stanoviskem. 

 

paní Severinová 
Rozebrala proces povolování a uplatňování připomínek ke stavební úpravě domu. 

 

MDDr. Pražan: 
Navrhl se peticí nezabývat, pro nepříslušnost a předat ji stavebnímu úřadu. 

 

paní Severinová: 
Souhlasí s předáním a zároveň navrhuje předat připomínky do stavebního řízení. 

 

Mgr.Bc. Žemlička  
Zabývá se vyjádřením pana Kafky, které označuje za výhružné v bodě možnosti zřídit 

v objektu ubytovnu.  

 

Mgr. Haas: 
Navrhuje schválit původní usnesení nebo odpověď vypracovanou právníkem.  

 

paní Kafková: 
Vyjádřila se k petici a k nařčení z vyhrožování. 

 

paní Krčmářová: 
Hovoří za petiční výbor, odůvodňuje, proč petice byla předána k projednání zastupitelstvu. 

Vyjadřuje připomínky ke stavebním úpravám objektu. 

 

paní Kafková: 
Hovoří o přístupu investorů k sousedům, čte ohlas na dopis sousedům.  

 

pan Kreml: 
Nesouhlasí s projednáváním petice pro nepříslušnost, požaduje předat stavebnímu úřadu. 

 

pan Procházka: 
Vyjadřuje názor, že je třeba se zastat občanů, požaduje předat petici, vyjádřil se, že ubytovnu 

v Pardubičkách nechce. 

 

paní Severinová 
Přednesla návrh usnesení k tomuto bodu. 

 

MDDr. Pražan 

Přednesl návrh hlasovat o každém bodu usnesení zvlášť. Návrh byl přijat. 

 

hlasování (15 pro) 
 
Ing. Bednář navrhl ukončení diskuze. Návrh byl přijat. 
hlasování (13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)    
 
 
 



Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV ze dne 25.3.2019             Strana 5 (celkem 8) 
 

Návrhy usnesení přednesla paní Severinová 
 
Návrh usnesení: 
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvu MO Pardubice IV nepřísluší jako samosprávnému orgánu 
řešit důvody nesouhlasu zmíněné ve výše uvedené petici, ukládá úřadu MO Pardubice IV předat 
petici příslušnému státnímu orgánu tj. v tomto případě stavebnímu úřadu Magistrátu města 
Pardubice. 

Hlasování  (15 pro) 
Návrh usnesení přijat. 

Usnesení č.45/IV - III/2019 
 
Návrh usnesení: 
Městský obvod Pardubice IV jako účastník společného řízení pro vydání společného povolení 
na stavbu "SO 01 Polyfunkční dům - stavební úpravy, Národních hrdinů 257 –Pardubičky“ 
podalo v zákonné lhůtě dne 3.1 2019 námitku, a to ve znění:  
 „Požadujeme dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 v platném znění, oddílu D.1.1. 

Architektonicko – stavebního řešení, doložit pohledy dokumentující začlenění výše uvedených 

stavebních úprav polyfunkčního domu do stávající zástavby a to formou zákresů do fotografií z 

obou směrů, z ul. Národních hrdinů a ve směru z ul. Ke Hřišti.“ 
 
Podané námitce bylo žadatelem vyhověno a projektová dokumentace byla doplněna o 
požadované pohledy, se kterými se Městský obvod Pardubice IV seznámil dne 15. 3. 2019. 
 
Na základě doložených pohledů a Oznámení o pokračovaní společného řízení ze dne 8. 3. 2019 
pod č. j. MmP 26595/2019 uplatňuje Městský obvod Pardubice IV v zákonné lhůtě tyto 
námitky:  
 

Městský obvod Pardubice IV požaduje dodržení § 94o odst. (3) stavebního zákona „ 
Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby“ 
 
Hlasování (13 pro, 2 proti, 0 se zdržel) 
Návrh usnesení přijat. 

Usnesení č.46/IV - III/2019 
 
 
Návrh usnesení: 
Městský obvod Pardubice IV jako účastník společného řízení pro vydání společného povolení 
na stavbu "SO 01 Polyfunkční dům - stavební úpravy, Národních hrdinů 257 –Pardubičky“ 
podalo v zákonné lhůtě dne 3.1 2019 námitku, a to ve znění:  

Městský obvod Pardubice IV jako účastník řízení uplatňuje ve smyslu § 94n odst. (3) 
stavebního zákona námitku směřující k „ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce“ – 
narušení soukromí sousedních staveb. 

Hlasování (7 pro, 4 proti, 4 se zdrželi) 
 
Návrh usnesení nebyl přijat. 
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6. Vzdání se daru za členství v osadním výboru 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV  bere na vědomí vzdání se 
daru paní Jitky Jankovské za členství v Osadním výboru v Černé za Bory.  

 
    Bez rozpravy bylo přijato. (15 pro) 

Usnesení č.47/IV - III/2019 
 

 
7. Různé 
    Bez rozpravy 
 
 
8. Závěr 

     Pan starosta poděkoval přítomným za účast a pozval je na V. řádné zasedání Zastupitelstva   
     MO Pardubice IV, které se bude konat 24. 6. 2019. Zasedání bylo ukončeno v 18:50 hod. 
                                                                    

 

                                                                                  Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                             starosta 

 

 

 
Ověřitel:                                                                    Ing. Josef Bednář 
                                                                                                    dne:   28.3.2019                                                                                                                             

                                         

 

 
                                                                                  Martin Vítek                                                                                            
                                                                                   dne: 29.3.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 28.3.2019 
Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 
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Usnesení 

ze IV. veřejného zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice IV, které se konalo 

 dne 25. 3. 2019 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

 

Usnesení č.43/IV - III/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 
starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 26. 2. 2019 do 25. 3. 
2019. 

Usnesení č.44/IV - III/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
 č. 1 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s peticí občanů Pardubiček , která 
se týká stavebních úprav polyfunkčního domu na adrese Národních hrdinů č.p. 257, Pardubice 
- Pardubičky: 

 

Usnesení č.45/IV - III/2019 

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvu MO Pardubice IV nepřísluší jako samosprávnému orgánu 
řešit důvody nesouhlasu zmíněné ve výše uvedené petici, ukládá úřadu MO Pardubice IV předat 
petici příslušnému státnímu orgánu, tj. v tomto případě stavebnímu úřadu Magistrátu města 
Pardubice. 
 

Usnesení č.46/IV - III/2019 

Městský obvod Pardubice IV jako účastník společného řízení pro vydání společného povolení 
na stavbu "SO 01 Polyfunkční dům - stavební úpravy, Národních hrdinů 257 –Pardubičky“ 
podalo v zákonné lhůtě dne 3.1 2019 námitku, a to ve znění:  
 „Požadujeme dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 v platném znění, oddílu D.1.1. 

Architektonicko – stavebního řešení, doložit pohledy dokumentující začlenění výše uvedených 

stavebních úprav polyfunkčního domu do stávající zástavby a to formou zákresů do fotografií z 

obou směrů, z ul. Národních hrdinů a ve směru z ul. Ke Hřišti.“ 
 
Podané námitce bylo žadatelem vyhověno a projektová dokumentace byla doplněna o 
požadované pohledy, se kterými se Městský obvod Pardubice IV seznámil dne 15. 3. 2019. 
 
Na základě doložených pohledů a Oznámení o pokračovaní společného řízení ze dne 8. 3. 2019 
pod č. j. MmP 26595/2019 uplatňuje Městský obvod Pardubice IV v zákonné lhůtě tuto 
námitku:  
 

Městský obvod Pardubice IV požaduje dodržení § 94o odst. (3) stavebního zákona „ Stavební 
úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby“ 
 



Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV ze dne 25.3.2019             Strana 8 (celkem 8) 
 

Usnesení č.47/IV - III/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí vzdání se daru paní Jitky 
Jankovské za členství v Osadním výboru v Černé za Bory.  
 
 

 

                                                                                       Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                                    starosta 

 

 

 

Ověřitel:                                                                    Ing. Josef Bednář 

                                                                                   dne: 28.3.2019                                                                                                                             

                                         

 

 

                                                                                   Martin Vítek                                                                                  

                                                                                    dne: 29.3.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 28.3.2019 

Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 

 

 


