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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

 

Zápis 
 

z 15.  mimořádného jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v 

pondělí dne 23.9. 2019 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Jitka Severinová, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš 

Příhoda 

, 

Ověřovatel zápisu: Ing. Leoš Příhoda 

 

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

         

 

             Program: 

1. Upravený návrh rozpočtového opatření č.3 na rok 2019 

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.8.2019 

3. Stanovisko k žádosti o povolení připojení nové účelové komunikace na místní 

komunikaci v ul. 5. května, Pardubice místní část Nemošice 

4. Souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace – vyhrazeného 

parkovacího místa pro ZTP, ul. Zelená, Pardubice  

5. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Pardubice ul. 

Boháčova.  Rekonstrukce chodníku vlevo od čp. 559 po parkoviště“ 

6. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Pardubice ul. Boháčova. Rekonstrukce chodníku vlevo od čp. 559 po 

parkoviště“ 

7. Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 04-05/2019/UMO4/477/2019/OIDHS/No/7 akce 

„Nemošice - ul. Mírová. Výstavba chodníku vpravo od ulice 5. května po ulici K 

Hřebčinci“ 

 

8. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

(dále též „Statut“). 

 

9. Pozemky – na stůl 

 

10. Různé 
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k bodu 1 

Usnesení č. 146/15 - IX/2019 (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala upravený návrh rozpočtového opatření  

č. 3 na rok 2019 a ukládá materiál předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského 

obvodu Pardubice IV k projednání a schválení. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice IV schválit 

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  

 

 

 
k bodu 2 

 
Usnesení č. 147/15 - IX/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 

k 31.8. 2019 a bere ji na vědomí. 

 

k bodu 3 
 
Usnesení č. 148/15 - IX/2019 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí o povolení připojení 

nové účelové komunikace na místní komunikaci v ul. 5. května, v místní části Nemošice a 

vydává usnesení v tomto znění:  

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV jakožto subjekt vykonávající 

vlastnická práva ve správních řízení k místní komunikacím dle obecně závazné vyhlášky č. 

12/2016, kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění, vyjadřuje nesouhlasné 

stanovisko k navrhovanému připojení nové účelové komunikace obsluhující novostavby třech 

bytových domů na místní komunikaci II. třídy č. 124b v ul. 5 května v Pardubicích místní části 

Nemošice. Upozorňujeme na to, že dle předložených podkladů v současné době navrhované 

dopravní připojení nesplňuje jeden z nejzásadnějších požadavků dle zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikací, v platném znění, a to ustanovení § 10 odst. 6 „Prováděcí předpis 

upraví technické podmínky pro připojování pozemních komunikací navzájem a podmínky pro 

připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci.“ Prováděcím 

předpisem se rozumí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích. Dle ustanovení § 11 odst. 1 „Vzájemná připojení pozemních komunikací se 

zřizují tak, aby svým umístěním a provedením vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, 

zajišťovala potřebnou dopravní výkonost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a 

průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.“  Rozhledové poměry budou zajištěny pouze 

za podmínky odstranění vzrostlého stromořadí, přesunutí zastávky MHD, odstranění 

nadzemních částí stavby oplocení a pilíře el. energie u sousední nemovitosti, provedení změny 

místní úpravy provozu spočívající v umístění zákazu předjíždění. Vlastník místní komunikace 

v současné době nemůže prohlásit, že jsou splněny rozhledové poměry v místě nového 

dopravního připojení, jelikož jejich zajištění je podmíněno dalšími správními rozhodnutí a 

souhlasy dotčených orgánů a fyzických osob. Z tohoto důvodu Městský obvod Pardubice IV 
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vydává nesouhlas k připojení nové účelové komunikace na místní komunikaci v ul. 5 května, 

Pardubice místní část Nemošice.  

 
k bodu 4 

 
Usnesení č. 149/15 - IX/2019 (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí a souhlasí se 

zvláštním užíváním místní komunikace spočívající ve zřízení vyhrazeného parkovacího stání 

pro zdravotně tělesně postiženou osobu v ul. Zelená před čp. 224, Pardubice.  

 

 
k bodu 5 

 
Usnesení č. 150/15 - IX/2019 (5 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 ul. Boháčova. Rekonstrukce chodníku vlevo od čp. 559 po 

parkoviště“. 

 
k bodu 6 

 

Usnesení č. 151/15 - IX/2019 (5 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 ul. Boháčova. Rekonstrukce chodníku vlevo od čp. 559 po parkoviště“. 

 

k bodu 7 
 

 
Usnesení č. 152/15 - IX/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04-

05/2019/UMO4/477/2019/OIDHS/No/7 akce: „Nemošice – ul. Mírová.  Výstavba chodníku 

vpravo od ulice 5. května po ulici K Hřebčinci“. 
 
 

k bodu 8 
 

Usnesení č. 153/15 - IX/2019 (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 

x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve verzi upravené po jednání kolegia 

starostů dne 4. 9. 2019 a souhlasí s jejím zněním po zapracování následujících 

připomínek:  

a) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, 

požaduje tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v 

pasportu zeleně do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních 

prostředků, 

b) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a 

zřizování vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 

6. písm. h), 



Zápis z 15. mimořádného jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 4 (celkem 5) 

 

c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat 

tento bod v původním znění, 

d) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v 

případě záměru města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku 

města má městský obvod, do jehož lokality prostory náleží, přednostní právo 

na jejich užívání.“, 

 

2. Rada MO Pardubice IV ukládá starostovi tento materiál předložit k projednání na 

nejbližší zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV. 
 

 
k bodu 9 

 

9/1 
Usnesení č. 154/15 - IX/2019 (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí J.T.,  který žádá o prodej části 

pozemků označených jako p.p.č. 514/60 o výměře cca 93 m2, p.p.č. 514/20 o výměře cca 55 

m2, p.p.č. 514/23 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Mnětice. Rada s tímto prodejem souhlasí. 
 

9/2 
Usnesení č. 155/15 - IX/2019 (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti TZB Tomášek s.r.o., 
IČO 01501330, se sídlem Hostovická 124, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, která žádá o 

prodej části pozemků označených jako p.p.č. 486/9 o výměře cca 665 m2, p.p.č. 486/8 o výměře 

cca 74 m2, p.p.č. 486/12 o výměře cca 280 m2, p.p.č. 486/13 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. 

Pardubičky. Rada tento prodej schvaluje. 

 
9/3 
Usnesení č. 156/15 - IX/2019 (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí J.T., který nabízí k odkoupení 

pozemek označený jako p.p.č. 3179/1 o výměře 547 m2 v k.ú. Pardubice. Rada s tímto odkupem 

souhlasí.  

 

9/4 
Usnesení č. 157/15 - IX/2019 (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti ELDIS Pardubice, 
s.r.o., IČO 15050742, se sídlem Dělnická 469, Pardubičky, 533 01 Pardubice, která žádá o 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/30 o výměře 130 m2 a části p.p.č. 492/70 o výměře 

cca 91 m2, vše v k.ú. Pardubičky. Rada tuto žádost zamítá z důvodu plánované rekonstrukce 

vozovky v ulici Dělnická. 

 

k bodu 10 
10/1 
Usnesení č. 158/15 - IX/2019 (5 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala zprávu o zakoupení a poskytnutí 

mikulášských balíčků pro děti z Městského obvodu Pardubice IV, které jim předá 

Osadní výbor Mnětice.  

2.  Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje zakoupení a poskytnutí 30 ks balíčků 

v hodnotě 100 Kč z rozpočtové položky Kulturní záležitosti MO Pardubice IV. 

10/2 
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Usnesení č. 152/15 - IX/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s dokumentací bouracích prací pro stavbu 

„demolice objektu 23 a části objektu 3 v bývalém areálu Tesla Pardubice“ a požaduje: 

1. Materiál z demolice objektů odvážet po železniční vlečce. 

2. Předložit stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubice k bouracím pracím a 

k hluku od železnice po odstranění objektů, které tvoří protihlukovou stěnu 

železničního koridoru.  

 

 

 

 
                                                                        

• Rada nesouhlasí se zřízením jednosměrného provozu v ulici Zelená v Pardubičkách 

z důvodu malé šíře komunikace Národních hrdinů v úseku kolem školky. 

• Rada nesouhlasí se změnou jednosměrného provozu v ulici Fidrova, most přes vlečku 

bude opraven. 

 

 

                                                                                            Ing. Petr Heřmanský                                                                                                

                                                                                            starosta 

 

    

 

       ověřovatel:                                        Ing. Leoš Příhoda  

                                                             dne 30.9.2019   

 

               

 

      

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

                                                                

V Pardubicích 25.9. 2019 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


