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Zápis 

 

 
z 31.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 5.10. 2020 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

 

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

Omluvena: Jitka Severinová 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Filip Petr 

 

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

   

 

 

Program: 

 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními  

2. Schválení zhotovitele akce - Přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie akce „Nemošice. Výstavba chodníku spojující ulici Sportovní s ulicí 

Příčná“ 

3. Pozemky  

4. Různé  

 

 

k bodu 1 

• Volby do krajských zastupitelstev 

• Rekonstrukce komunikace v ulici Dělnická v Pardubičkách 

• Rekonstrukce komunikace v ulici Plemenářský podnik v Nemošicích 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 326/31 -X/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje jako zhotovitele akce: Přeložka distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie akce „Nemošice. Výstavba chodníku spojující 

ulici Sportovní s ulicí Příčná“ firmu: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, se 

sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
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k bodu 3 

Usnesení č. 327/31-X/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti GASCO spol. s r.o., 

IČO 15049035, se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, která žádá o  

-výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 636/14 o výměře 18 m2 v k.ú. Nemošice za účelem 

zřízení pochůzné plochy pro místo pro přecházení Vodárenské ulice - osob z areálu firem  

Modelárna, GASCO, plynová stanice  

-bezúplatný převod vybudované pochůzné plochy na pozemku označeném jako p.p.č. 636/14 o 

výměře 18 m2 v k.ú. Nemošice, po kolaudaci do vlastnictví statutárního města. Rada výpůjčku 

a následný bezúplatný převod schvaluje. 

 

                                                                    

k bodu 4 

4/1 

Usnesení č. 328/31-X/2020 (4 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 

k 31. 8. 2020 a bere ji na vědomí. 

 

 

4/2 

Usnesení č. 329/31-X/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se záměrem výstavby „Bytového domu na 

p.p.č. 221 a 18/1v k. ú. Pardubičky“. Rada s tímto záměrem nesouhlasí z důvodu, že navržený 

záměr dle Úpravy č.25 – (Úprava směrné části Územního plánu města Pardubic-zastavitelné 

území 113/z – upravené) nesplňuje koeficient zastavitelnosti 0,4 předepsaný územním plánem 

města Pardubic pro bydlení předměstské v této lokalitě.  

 

4/3 

Usnesení č. 330/31-X/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se záměrem výstavby bytového domu 

„Zelená rezidence“ na pozemku p.č. 501/56 v katastrálním území Černá za Bory. Rada se 

záměrem výstavby bytového domu o 2 NP s 10 byty souhlasí. 

 

 

 

                                                                              Ing. Petr Heřmanský                                                                                                 

                                                                                            starosta 

 

    

 

ověřovatel:                                             Mgr. Filip Petr 

                          dne 8.10.2020   

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 6.10. 2020 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


