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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

 

Zápis 

 

 

z 26. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 11.05.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Daniel Křivka, Ing. František Socha PhD., Milan 

Hromádko 

 

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 

program, který byl schválen. 

 

 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 25. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 15 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 25. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 25. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 26. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Daniel Křivka 

 

II. Předložené zprávy: 

1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení k akci „Metropolitní 

optická síť – Svítkov -Kostnická, Branecká, U Moruší“ 

Rozprava:  

p. starosta 

- navrhuje usnesení doplnit o větu: za podmínky, že na dotčených komunikacích bude přeložena  

dlažba v celé své šíři. 
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Usnesení R2020-340 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

řízení k akci„Metropolitní optická síť – Svítkov – Kostnická, Branecká, U Moruší“ pro žadatele 

společnost astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ:27542009. za podmínky, že 

na dotčených komunikacích bude přeložena dlažba v celé své šíři. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

2. Žádost o finanční náhradu za užívání pozemku p. č. 782/53 v k. ú. Staré Čívice 
Usnesení R2020-341 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí žádost, o finanční náhradu za užívání pozemku p. č. 

782/53 v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví žadatele a doporučuje řešit odkup pozemku.  

 (5 pro) 

 

3. Žádost spolku Wayne´s World, z.s., o výpůjčku pozemků  
Usnesení R2020-342 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s výpůjčkou pozemků označených jako p.p.č. 546/1 o výměře 

19.053 m2, p.p.č. 546/10 o výměře 1.654 m2, p.p.č. 546/9 o výměře 582 m2, p.p.č. 548/5 

o výměře 3.331 m2, p.p.č. 548/4 o výměře 3.900 m2, p.p.č. 548/2 o výměře 2.009 m2, vše v k.ú. 

Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice, IČ:00274046, pro spolek Wayne´s World, z.s., IČO 22710698, se sídlem Olšová 354, 

Staré Čívice, 530 06 Pardubice, za účelem zřízení a provozování „Přírodního sportovního 

areálu“. 

 (5 pro) 

 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu v Lánech na Důlku“  
Usnesení R2020-343 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu v Lánech na Důlku“ pro 

žadatele společnost CEDE Studio, s.r.o., se sídlem Mašínova 808/17, 182 00 Praha 8, 

IČ:26764822. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD, Svítkov“  

Usnesení R2020-344 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD, 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 RD Svítkov kat. území č. 718033 Svítkov, parc. č. 680/6“  
Usnesení R2020-345 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD Svítkov kat. území č. 718033 Svítkov, parc. 
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č. 680/6“ 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 územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu p. č. 683/18, k. ú. Svítkov“  

Usnesení R2020-346 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu p. č. 683/18, 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 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu p. č. 683/19, k. ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-347 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu p. č. 683/19, 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 

 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD Svítkov“  
Usnesení R2020-348 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD 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 

 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD Pardubice parc. č. 958/4, 963/2 k.ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-349 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD Pardubice parc. č. 958/4, 963/2 k.ú. Svítkov“ 

pro žadatele. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „RD CRUS NIDUM“  

Usnesení R2020-350 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „RD CRUS NIDUM“ pro žadatele společnost PD Servis 

Pardubice s.r.o., se sídlem Žižkova 321, 530 06 Pardubice, IČ:46509160, za podmínky, 
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že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici 

č. III/32221. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

12. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Rekonstrukce RD Staré Čívice č.p. 18“  

Návrh usnesení  

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Rekonstrukce RD Staré Čívice č.p. 18“ pro žadatele. 

(4 proti – Králíček, Hromádko,Pešek, Křivka) 

(1 se zdržel – Socha) 

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO 

 

13. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Přípojka 

vody“ 
Rozprava:  

p. starosta 

- navrhuje usnesení doplnit o větu: za podmínky, že práce pod komunikací budou 

provedeny protlakem. 

Usnesení R2020-351 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci 

k územnímu řízení na akci „Přípojka vody“ pro žadatele, za podmínky, že práce pod komunikací 

budou provedeny protlakem. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

14. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci 

„Neveřejná účelová komunikace v obci Staré Čívice“  
Rozprava:  

p. Hromádko 

- navrhuje hlasovat o usnesení č. 1. 

Usnesení R2020-352 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a 

stavební řízení na akci „Neveřejná účelová komunikace v obci Staré Čívice“ pro žadatele 

společnost Občanská a bytová výstavba s.r.o., se sídlem Bratranců Veverkových 680, 530 02 

Pardubice, IČ: 47452111. 

 (3  pro) 

(1 proti – Křivka) 

(1 se zdržel – Pešek) 

Vypustit 

 

15. Žádost společnosti Občanská bytová výstavba s.r.o., o prodej části pozemku  
Usnesení R2020-353 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 626/4 o 

výměře cca 17 m2 v k. ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví společnosti Občanská 

bytová výstavba s.r.o., se sídlem Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ:47452111. 

(4 pro) 

(1 proti – Křivka) 
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III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 26. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2020-326  Usnesení R2020-333               

 

 

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2018-1029 Usnesení R2019-48              Usnesení R2019-95 

Usnesení R2019-204  Usnesení R2019-217              Usnesení R2019-222 

Usnesení R2019-233  Usnesení R2019-241              Usnesení R2020-255 

Usnesení R2020-262  Usnesení R2020-264              Usnesení R2020-276 

Usnesení R2020-282  Usnesení R2020-299   Usnesení R2020-300 

Usnesení R2020-301  Usnesení R2020-304   Usnesení R2020-305  

Usnesení R2020-309  Usnesení R2020-331               Usnesení R2020-332              

Usnesení R2020-338              

 

VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 17:00 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 13.05.2020, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Daniel Křivka v.r. 

 

dne: 14.05.2020 

 

 

dne: 14.05.2020 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček v.r.  

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


