Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Úřad MO Pardubice VI – OES
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis
z 47. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,
konané dne 30.08.2021 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. 12 „Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení
na akci „Oplocení do ulice pro parcelu p.č. 680/19, Svítkov“ a č. 13 „Dary občanům za činnost
pro MO Pardubice VI“. Takto rozšířený program byl schválen.

Program schůze:
I. Schválení zápisu z 44. řádné, 45. a 46. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI
II. Projednání předložených zpráv: 1 – 13
III. Informativní zprávy: A - B
IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
V. Diskuse - různé
(5 pro)
I. Schválení zápisu z 43. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu
Zápis z 44. řádné. 45. a 46. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení
vyvěšena na úřední desce.
(5 pro)
Ověřovatelem zápisu z 47. schůze RMO Pardubice VI byl určen:
Milan Hromádko
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II. Předložené zprávy:
1. Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2021
Usnesení R2021-599
Rada MO Pardubice VI bere na vědomí informativní zprávu Pololetní vyhodnocení hospodaření
MO Pardubice VI v roce 2021 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(5 pro)
2. Program XVI. řádného zasedání ZMO Pardubice VI
Rozprava:
p. Socha – navrhl hlasovat podle bodu 1
Usnesení R2021-600
Rada MO Pardubice VI schvaluje program XVI. zasedání ZMO Pardubice VI navržený
v přiložené důvodové zprávě.
(5 pro)
3. Žádost o prodej pozemků
Usnesení R2021-601
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem pozemku označeného jako p.p.č. 303/5 o výměře
5038 m2 v k.ú. Popkovice, ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské
nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele.
(5 pro)
4. Žádost společnosti MOBEST a.s. o prodej pozemků
Rozprava:
p. Pešek – navrhl text nového usnesení
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem pozemků označených jako p.p.č. 652 o výměře 93
m2, p.p.č. 693/27 o výměře 55 m2, p.p.č. 693/29 o výměře 1.802 m2, p.p.č. 651 o výměře 993 m2,
p.p.č. 650 o výměře 2.234 m2, p.p.č. 647/1 o výměře 2.027 m2, p.p.č. 642 o výměře 3.635 m2,
částí pozemků označených jako p.p.č. 716/10 o výměře cca 8.815 m2, p.p.č. 727/7 o výměře cca
87 m2, p.p.č. 727/6 o výměře cca 41 m2, p.p.č. 727/16 o výměře cca 932 m2, p.p.č. 653 o výměře
cca 4.682 m2, p.p.č. 649 o výměře cca 1.892 m2, p.p.č. 648/1 o výměře cca 5.344 m2, p.p.č.
648/2 o výměře cca 546 m2, p.p.č. 693/28 o výměře cca 220 m2, p.p.č. 647/2 o výměře cca 1.080
m2, p.p.č. 693/24 o výměře cca 508 m2, p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.360 m2, p.p.č. 693/28 o
výměře cca 923 m2, p.p.č. 646/1 o výměře cca 254 m2, p.p.č. 693/24 o výměře cca 183 m2, p.p.č.
645 výměře cca 6.160 m2, p.p.č. 648/2 o výměře cca 69 m2, p.p.č. 640 o výměře cca 1.325 m2,
p.p.č. 641 o výměře cca 9.161 m2, p.p.č. 644 o výměře cca 8.842 m2, p.p.č. 648/1 o výměře cca
71 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské
nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví společnosti MOBEST a.s., IČ: 45275262,
se sídlem Běhounkova 2310/21, 158 00 Praha 5 a to z důvodu nadměrného zatížení stávajících
komunikací dodávkovými vozy plynoucí z charakteru vykonávané činnosti žadatele.
Usnesení R2021-602
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem pozemků označených jako p.p.č. 652 o výměře 93
m2, p.p.č. 693/27 o výměře 55 m2, p.p.č. 693/29 o výměře 1.802 m2, p.p.č. 651 o výměře 993
m2, p.p.č. 650 o výměře 2.234 m2, p.p.č. 647/1 o výměře 2.027 m2, p.p.č. 642 o výměře 3.635
m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 716/10 o výměře cca 8.815 m2, p.p.č. 727/7 o výměře
cca 87 m2, p.p.č. 727/6 o výměře cca 41 m2, p.p.č. 727/16 o výměře cca 932 m2, p.p.č. 653 o
výměře cca 4.682 m2, p.p.č. 649 o výměře cca 1.892 m2, p.p.č. 648/1 o výměře cca 5.344 m2,
p.p.č. 648/2 o výměře cca 546 m2, p.p.č. 693/28 o výměře cca 220 m2, p.p.č. 647/2 o výměře cca
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1.080 m2, p.p.č. 693/24 o výměře cca 508 m2, p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.360 m2, p.p.č. 693/28
o výměře cca 923 m2, p.p.č. 646/1 o výměře cca 254 m2, p.p.č. 693/24 o výměře cca 183 m2,
p.p.č. 645 výměře cca 6.160 m2, p.p.č. 648/2 o výměře cca 69 m2, p.p.č. 640 o výměře cca 1.325
m2, p.p.č. 641 o výměře cca 9.161 m2, p.p.č. 644 o výměře cca 8.842 m2, p.p.č. 648/1 o výměře
cca 71 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, se sídlem
Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví společnosti MOBEST a.s.,
IČ: 45275262, se sídlem Běhounkova 2310/21, 158 00 Praha 5 a to z důvodu nadměrného
zatížení stávajících komunikací dodávkovými vozy plynoucí z charakteru vykonávané činnosti
žadatele.
(5 pro)
5. Žádost o směnu pozemků
Usnesení R2021-603
Rada MO Pardubice VI souhlasí se směnou pozemků formou úplatných převodů, a to pozemku
označeného jako p.p.č. 183/19 o výměře 152 m2 v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví žadatele a
pozemku označeného jako p.p.č. 177/4 o výměře 73 m2 v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví
Statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046.
(5 pro)
6. Žádost o zřízení věcného břemene – Svítkov – EDERA
Rozprava:
p. starosta navrhl text nového usnesení
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených
jako p.p.č. 706/11 a p.p.č. 706/10, vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice,
ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČ:27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789,
530 02 Pardubice, za účelem uložení a provozování optického kabelu do HDPE chráničky v
rámci akce „Metropolitní optická síť –Svítkov-Kostnická“ za podmínky přeložení chodníku v
celé jeho šíři.
Usnesení R2021-604
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených
jako p.p.č. 706/11 a p.p.č. 706/10, vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města
Pardubice, ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČ:27461254, se sídlem Arnošta
z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, za účelem uložení a provozování optického kabelu do HDPE
chráničky v rámci akce „Metropolitní optická síť –Svítkov-Kostnická“ za podmínky přeložení
chodníku v celé jeho šíři.
(5 pro)
7. Změna znění nájemní smlouvy – Lány na Důlku – Vodafone Czech Republic
Usnesení R2021-605
Rada MO Pardubice VI souhlasí se změnou dodatku č. 3 nájemní smlouvy uzavřené se
společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5 na část pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181 m2 v k.ú.
Lány na Důlku, ve znění navržené varianty č. II.
(5 pro)
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8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společný souhlas na akci „Novostavba
RD na p.p.č. 680/34, k.ú. Svítkov“
Usnesení R2021-606
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společný
souhlas na akci „Novostavba RD na p.p.č. 680/34, 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 společný souhlas na akci „Novostavba
RD na p.p.č. 683/24, k.ú. Svítkov“
Usnesení R2021-607
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společný
souhlas na akci „Novostavba RD na p.p.č. 683/24, 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
10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Vodovodní
přípojka na pozemcích p. č. 319/13 a 319/9 v k. ú. Opočínek“
Usnesení R2021-608
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu
řízení na akci „Vodovodní přípojka na pozemcích p. č. 319/13 a 319/9 v k. ú. Opočínek“ pro
žadatele, za podmínky, že stavební práce budou provedeny do doby opravy krytu komunikace po
výstavbě kanalizace.
(5 pro)
Vypustit
11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „ZZS PAK Nové dopravní značení u výjezdové základny Pardubice“
Usnesení R2021-609
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu
řízení na akci „ZZS PAK - Nové dopravní značení u výjezdové základny Pardubice“ pro
žadatele společnost Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČ:28814878,
za podmínky, že podélný výkop pro napájecí kabel bude proveden mimo přilehlý chodník a že
ani sloupek dopravní značky nebude umístěn v chodníku.
(5 pro)
Vypustit
12. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Oplocení do
ulice pro parcelu p.č. 680/19, Svítkov“
Usnesení R2021-610
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu
řízení na akci „Oplocení do ulice pro parcelu p.č. 680/19, Svítkov“ pro žadatele, v zastoupení
Janem Danešem, se sídlem Podlesí 71, 534 01 Holice, IČ:02514303.
(5 pro)
Vypustit
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13. Dary občanům za činnost pro MO Pardubice VI
Usnesení R2021-611
Rada MO Pardubice VI schvaluje poskytnutí darů občanům za činnost pro MO Pardubice VI dle
návrhu uvedeného v důvodové zprávě.
(5 pro)

III. Informativní zprávy:
A. Informativní zprávy pro 47. schůzi RMO Pardubice VI
B. Průběh investičních akcí
IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI:
Rada schvaluje vypustit z evidence
Usnesení R2021-540 Usnesení R2021-543 Usnesení R2021-563
Usnesení R2021-565 Usnesení R2021-566 Usnesení R2021-575
Usnesení R2021-579
Rada schvaluje vést v evidenci
Usnesení R2019-48
Usnesení R2020-255
Usnesení R2020-36
Usnesení R2020-381
Usnesení R2020-450 Usnesení R2021-482
Usnesení R2021-487 Usnesení R2021-488
Usnesení R2021-519 Usnesení R2021-520
Usnesení R2021-522 Usnesení R2021-523
Usnesení R2021-539 Usnesení R2021-544
Usnesení R2021-547 Usnesení R2021-548
Usnesení R2021-550 Usnesení R2021-551
Usnesení R2021-557 Usnesení R2021-558
Usnesení R2021-569 Usnesení R2021-570
Usnesení R2021-572 Usnesení R2021-576
Usnesení R2021-580 Usnesení R2021-581
Usnesení R2021-583 Usnesení R2021-584
Usnesení R2021-591 Usnesení R2021-592
Usnesení R2021-595 Usnesení R2021-596

Usnesení R2020-304
Usnesení R2020-400
Usnesení R2021-483
Usnesení R2021-506
Usnesení R2021-521
Usnesení R2021-538
Usnesení R2021-546
Usnesení R2021-549
Usnesení R2021-556
Usnesení R2021-568
Usnesení R2021-571
Usnesení R2021-578
Usnesení R2021-582
Usnesení R2021-590
Usnesení R2021-593
Usnesení R2021-597
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VI.

Diskuse - různé:

Schůze byla ukončena v 16:45 hodin.
Zpracoval: Ing. Aleš Herák
Zápis byl vyhotoven dne 01.09.2021, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
Ověřovatel zápisu: Milan Hormádko v.r.

dne: 01.09.2021

dne: 02.09.2021
PhDr. Petr Králíček v.r.
starosta MO Pardubice VI
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