Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Úřad MO Pardubice VI – OES
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis
z 38. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,
konané dne 08.02.2021 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI
Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha PhD., Milan Hromádko, Daniel
Křivka
Omluven:
Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI
Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit
program schůze o zprávu č. 11 „Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut
města Pardubic“. Takto rozšířený program byl schválen.

Program schůze:
I. Schválení zápisu z 37. řádné schůze Rady MO Pardubice VI
II. Projednání předložených zpráv: 1 -11
III. Informativní zprávy: A - B
IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
V. Diskuse - různé
(5 pro)
I. Schválení zápisu z 37. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu
Zápis z 37. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce.
(5 pro)
Ověřovatelem zápisu z 38. schůze RMO Pardubice VI byl určen:
Milan Hromádko

II. Předložené zprávy:
1. Žádost o nájem pozemků a uzavření smlouvy o právu provést stavbu – Správa železnic
Usnesení R2021-487
Rada MO Pardubice VI
a) souhlasí s nájmem částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice označených
jako p.p.č. 1102/3, p.p.č. 1103/3, p.p.č. 1191/4 v k.ú. Svítkov a p.p.č. 2802/31 v k.ú.
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Pardubice, za nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok bez DPH za účelem realizace stavby
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění
Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“ pro žadatele Správa železnic, státní organizace,
IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha,
b) souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Modernizace trati Hradec Králové –
Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem –
Stéblová“ se žadatelem Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha
1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, na částech pozemků ve vlastnictví
statutárního města Pardubice označených jako p.p.č. 1102/3, p.p.č. 1103/3, p.p.č. 1191/4
v k.ú. Svítkov a p.p.č. 2802/31 v k.ú. Pardubice.
(5 pro)
2. Žádost o prodej objektu č.p. 693, Svítkov a pozemků parc. č. st. 641 a parc. č. 905 v k.ú.
Svítkov
Rozprava:
p. Socha:
- navrhl text nového usnesení
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem objektu č.p. 693, K Dubině, Svítkov a pozemků
parc. č. st. 641 a parc. č. 905, v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice a
doporučuje ponechat objekt ve vlastnictví Statutárního města Pardubice s právem hospodaření
Městským obvodem Pardubice VI.
Usnesení R2021-488
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem objektu č.p. 693, K Dubině, Svítkov a pozemků
parc. č. st. 641 a parc. č. 905, v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice a
doporučuje ponechat objekt ve vlastnictví Statutárního města Pardubice s právem hospodaření
Městským obvodem Pardubice VI.
(4 pro, 1 se zdržel)
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 26/2020 na akci: „Územní studie – Přírodní
sportovní areál K Pašti“
Usnesení R2021-489
Rada MO Pardubice VI souhlasí s Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 26/2020 jehož předmětem
prodloužení termínu odevzdání územní studie na akci „ÚZEMNÍ STUDIE – PŘÍRODNÍ
SPORTOVNÍ AREÁL K PAŠTI“ a ukládá Odboru investic, dopravy a životního prostředí
uzavřít tento dodatek.
(5 pro)
4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Podzemní
vedení NN ke garáži“
Usnesení R2021-490
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas na akci „Podzemní vedení NN ke garáži“ na pozemku p. č. 995/1 v k. ú. Svítkov, pro
žadatele.
(5 pro)
Vypustit

2

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na
akci „Novostavba solitérního RD“ na p.p.č. 683/44 k. ú. Svítkov
Usnesení R2021-491
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro sloučené
územní a stavební řízení na akci „Novostavba solitérního RD“ na p.p.č. 683/44 v k. ú. Svítkov
pro žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou
přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221.
(5 pro)
Vypustit
6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na
akci „Novostavba rodinného domu k. ú. Svítkov, p. č. 687/13, okr. Pardubice“
Usnesení R2021-492
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu k. ú. Svítkov, p. č. 687/13, okr.
Pardubice“ pro žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5
tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221.
(5 pro)
Vypustit
7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení – změna stavby,
přístavba, na akci „Rozšíření výrobního prostoru v areálu Panasonic Automotive Systems
Czech, s.r.o. Pardubice – Staré Čívice“ včetně oplocení pozemků 716/28, 716/54, 716/55,
1214/7 v k. ú. Staré Čívice
Usnesení R2021-493
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné
povolení – změna stavby, přístavba, na akci „Rozšíření výrobního prostoru v areálu Panasonic
Automotive Systems Czech, s.r.o. Pardubice – Staré Čívice“ včetně oplocení pozemků 716/28,
716/54, 716/55, 1214/7 v k. ú. Staré Čívice, pro žadatele Ivanu Votavovou, se sídlem
Podhumenská 62, 530 02 Pardubice – Staročernsko, IČ:72956372.
(5 pro)
Vypustit
8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, Svítkov
Dlouhá, p. č. 819/3 knn“
Usnesení R2021-494
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas na akci „Pce, Svítkov Dlouhá, p. č. 819/3 knn“ pro žadatele PEN – projekty energetiky,
s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701.
(5 pro)
Vypustit
9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na
akci „Novostavba rodinného domu“ na pozemku p. č. 680/33, k. ú. Svítkov
Usnesení R2021-495
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu“ na pozemku p. č. 680/33, k. ú.
Svítkov pro žadatele Jana Kafku, nar. 23.05.1968, bytem Národních hrdinů 257, 530 03
Pardubice, v zastoupení Ing. Jaromírem Kuciánem, bytem 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice,
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za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět
a odjíždět po silnici č. III/32221.
(5 pro)
Vypustit
10. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky 2/2018, kterou se stanoví školské obvody a části
školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Pardubice
Usnesení R2021-496
Rada MO Pardubice VI souhlasí s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se
stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem
Pardubice ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(5 pro)
11. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut města Pardubic
Usnesení R2021-497
Rada MO Pardubice VI bere na vědomí návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního
města Pardubic č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubice, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 7/2020.
(5 pro)
III. Informativní zprávy:
A. Informativní zprávy pro 38. schůzi RMO Pardubice VI
B. Průběh investičních akcí
IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI:
Rada schvaluje vypustit z evidence
Usnesení R2020-480 Usnesení R2020-486
Rada schvaluje vést v evidenci
Usnesení R2019-48 Usnesení R2020-255
Usnesení R2020-304 Usnesení R2020-353
Usnesení R2020-381 Usnesení R2020-400
Usnesení R2020-413 Usnesení R2020-429
Usnesení R2020-431 Usnesení R2020-432
Usnesení R2020-451 Usnesení R2020-452
Usnesení R2020-454 Usnesení R2020-458
Usnesení R2021-483

Usnesení R2020-262
Usnesení R2020-367
Usnesení R2020-412
Usnesení R2020-430
Usnesení R2020-450
Usnesení R2020-453
Usnesení R2021-482
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VI.

Diskuse - různé:

Schůze byla ukončena v 17:10 hodin.
Zpracoval: Ing. Aleš Herák
Zápis byl vyhotoven dne 09.02.2021, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
Ověřovatel zápisu: Milan Hromádko v.r.
dne: 11.02.2021

dne: 11.02.2021
PhDr. Petr Králíček v.r.
starosta MO Pardubice VI
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