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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

z IX. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 14.09.2020 od 17:00 hodin  

v sále Siesta Rodinného Resortu ve Starých Čívicích 
 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko, 

Martin Vencl, Mgr. Martin Kratochvíl, Ing. Ondřej Karas, Ing. Helena 

Dvořáčková, Robert Klčo, Daniel Křivka, Ing. Tomáš Pelikán, Ing. Jiří Doležal, 

CSc., Miroslav Jirsa, Jiří Chmelík 

 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

Hana Holasová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

 

Omluven: Michael Schneider 

 

Zasedání zahájil pan PhDr. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 17:00 hod., přivítal 

přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 

 

Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 

PhDr. Petr Králíček – předsedající, Martin Vencl, Ing. František Socha, Ph.D. 

 

Hlasování: 13 pro 

 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Ing. Ondřej Karas, Mgr. Martin Kratochvíl 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Robert Klčo, Zdeněk Pešek 

 

Zapisovatelem byl určen: 

Hana Holasová 
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Starosta konstatoval, že zápisy ze VIII. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byly ověřeny, 

usnesení vyvěšena na úřední desce.  

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl zveřejněn na úřední desce. 

Navržený program byl schválen. 

 

1. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od posledního 

řádného zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI –

předkladatel Robert Klčo 

3. V. a VI. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 - předkladatel Jiří Doležal 

4. Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2020 - předkladatel Jiří 

Doležal 

5. Záměr přijmout finančního dar od České baseballové asociace na realizaci projektu 

„Přírodní sportovní areál K Pašti“ - předkladatel Petr Králíček 

6. Skládka stavebního odpadu v Lánech na Důlku - předkladatel Petr Králíček 

7. Diskuse, beseda s občany  

 

 

Hlasování:13 pro 

 

Daniel Křivka příchod v 17:06 

 

Zápis ze zasedání: 

 

 

Bod programu č. 1:  

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od sedmého řádného 

zasedání ZMO Pardubice VI 

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

p. Kratochvíl 

 – ptá se na problematiku výpůjčky pozemků a odkup výhyben v ul. Táborská-zda toto Rada 

městského obvodu Pardubice VI schválila a podotýká, že s tímto bodem nesouhlasí z důvodu 

provozu motorových vozidel na cyklostezce 

Starosta 

 – souhlasí, nikdo nechce motorová vozidla na cyklostezce, vysvětluje tuto problematiku a 

sděluje, že toto řeší MÚ v Chrudimi – výhybny jsou podmínkou k vyřešení situace, kdy je třeba 

druhá přístupová cesta pro IZS v této lokalitě  

p. Pelikán 

- rada města Pardubic výpůjčku neschválila, jednal s panem Stránským z pozemkové komise, 

který řádně nevysvětlil důvod tohoto řešení. Akci nejde tudíž realizovat 

Starosta 

 –  s tímto stavem se musí vypořádat stavební úřad v Chrudimi 
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Usnesení Z2020-69: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování:14 pro 

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 

p. Klčo, předseda KV, seznámil přítomné se závěry jednání KV. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2020-70: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se způsobem, kterým Rada MO Pardubice VI provedla kontrolu usnesení ze 

svých schůzí, 

b) vypouští z evidence usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2019-56       Z2020-64       Z2020-65      

Z2020-66       Z2020-67       Z2020-68  

c) ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č. 

              Z2016-99  Z2019-43  

 

 

Hlasování:14 pro 

 

 

Bod programu č. 3:  

V. a VI. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020  

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2020-71: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) bere na vědomí V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020  

ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

b) schvaluje VI. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 ve znění přílohy č. 2 

tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování:14 pro 

 

 

Bod programu č. 4:  

Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2020 

p. Doležal, předseda FV uvedl tento bod programu 

 

Rozprava: 

p. Dvořáčková  

- dotazuje se na položku „příspěvek na dovolenou“  

Vedoucí OES ÚMO Pardubice VI  

 – jedná se o příspěvek na sociální fond zaměstnanců  
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Usnesení Z2020-72:  

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí informativní zprávu Pololetní vyhodnocení 

hospodaření MO Pardubice VI v roce 2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování:14 pro 

                    

 

Bod programu č. 5: 

Záměr přijmout finančního dar od České baseballové asociace na realizaci projektu „Přírodní 

sportovní areál K Pašti“ 

Starosta, předkladatel, uvedl tento bod programu 

 

Starosta 

 – uvedl tento bod a předává slovo předsedovi klubu Wayne´s 

Předseda klubu Wayne´s 

– představuje klub a myšlenku baseballového svazu podpořit výstavbu baseballového hřiště 

příspěvkem 250,00tis. Kč. Poukazuje na nedostačující hřiště, které bylo vybudováno 

svépomocí  

 

Rozprava: 

p. Dvořáčková 

 – sděluje, že tato problematika se řeší již potřetí, myslí si, že toto je utopie, hřiště je v rozporu 

s ÚP a nevyhovuje kvůli sjezdu motorových vozidel a jejich parkování. ŘSD nepovolí sjezd 

aut. Navrhovala rozšířit původní hřiště, nesouhlasí s dotací a říká, že bude hlasovat proti.  

p. Karas 

 – ptá se předsedy klubu Wayne´s, co konkrétně potřebují vybudovat 

Předseda klubu Wayne´s 

– odpovídá, že klub nutně potřebuje mimo hřiště vybudovat střídačky, sklad materiálu, toalety 

atd.  

p. Karas 

- dotazuje se v jakém rozsahu budou tyto stavby 

Předseda klubu Wayne´s 

– upřesňuje rozsah 

p. Kratochvíl 

 – sděluje, že toto téma již několikrát řešili v komisi pro sport, hřiště není v souladu s ÚP, 

nedoporučuje tento bod schválit 

p. Pešek 

 – ptá se na případnou jinou možnost využití tohoto pozemku 

p. Dvořáčková 

 – odpovídá, že se zde nic neplánuje, jde o zeleň  

Starosta 

 – upřesňuje, že zde není žádný jiný záměr, tato plocha je „zelená plocha“ rekreační, to, co 

bylo předloženo pozemkové komisi bylo a je v souladu s ÚP – cituje textovou část z ÚP, 

podotýká, že lze v souladu s územním plánem vybudovat hřiště a lze zde umístit malé stavební 

objekty. RMO Pardubice VI dala návrh na změnu ÚP, aby se tato plocha změnila ze zelené na 

žlutou, tedy sportoviště  

p. Socha 

 – ptá se na řešení příjezdu a vstupu po případném vybudování hřiště 
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p. Hromádko 

 – ptá se, zda je řešeno parkoviště a též poukazuje na možnosti problému sjezdu motorových 

vozidel 

Starosta 

- sjezd, který tam je vybudován je funkční 

p. Dvořáčková 

 – říká, že nejsme schopni do 2let realizovat a dotazuje se, zda se z tohoto daru bude muset 

odvést daň  

Starosta 

 – v případě, že tuto částku investujeme, daň nebudeme muset odvést, není zde rozpor s ÚP, 

uvádí možnosti parkování, poukazuje i na možnost vzniku parkovacích míst 

p. Kratochvíl 

 – doplňuje, že nikdo není proti sportovišti, ale jako člen FV apeluje na to, aby se obvod sešel 

s odborem ÚP, aby vše prošlo pozemkovou komisí a teprve poté by doporučil přijmout dar 

Starosta 

 – tento postup je připravený, je potřeba vypracovat územní studii-stromy, travnaté plochy, 

sportoviště může být i pro potřebu fotbalistů nebo hokejbalistů a veřejnosti. Jsme nachystaný 

s baseballovou asociací na zadání této studie, která se bude řešit s hlavním architektem. 

Sportoviště bude veřejně přístupné, budou se dávat i jiné sportovní prvky. Je předjednáno, že 

by se o vše starali baseballisti, s tím, že by měli přednostní vstup na sportoviště. 

p. Pelikán 

 – ptá se, proč se nejprve neudělala studie, aby byla jistota realizace, navrhuje zaplatit 

nejprve studii 

Starosta 

 – souhlasí, ale podotýká, že územní studii by musel zaplatit MO Pardubice VI 

p. Dvořáčková  

– navrhuje zaplacení studie pro baseballisty 

p. Pelikán 

- souhlasí také se zaplacením studie 

p. Dvořáčková 

 – navrhuje odložit tento bod na prosinec, kdy budou další jednání a bude vše jasnější, 

v případě schválení v prosinci, vše by se mělo stihnout. Navrhuje udělat poptávku na studii, 

bude větší jistota. 

p. Doležal 

 – ptá se, zda musí být uskutečněno letos 

Předseda klubu Wayne´s 

 – uvádí, že se nepředpokládalo, že by se přesunulo do příštího roku, zjistí, zda je možné 

peníze případně přesunout 

p. Doležal 

 – uvádí, že byly podány rozumné důvody, proč je tento bod riskantní a doporučuje též 

schválení odložit 

 Starosta 

 – stahuje zprávu z jednání zastupitelstva a uvádí, že dle dohody zastupitelů bude na radě MO 

schváleno zadání pro studii 

 

- STAŽENO - 

 

17:56 – Hromádko – odchod 
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Bod programu č. 6: 

Skládka stavebního odpadu na pozemcích p.č. 139, 489/3, 526/8, Lány na Důlku 

Starosta, předkladatel, uvedl tento bod programu 

 

Rozprava: 

p. Chmelík 

 – poukazuje na zvýšení provozu nákladních vozidel, dotazuje se kudy by měly jezdit 

Občan  

 – jako vlastník pozemků se vyjadřuje k tomuto bodu, přestavuje firmu a jeho podnikatelský 

záměr. Když pozemek kupovali, odstranili přes 100 tun černé skládky. V jeho záměru se 

nejedná o skládku. Materiál se bude třídit, něco se prodá, něco se bude drtit. Drcený objem je 

schválen hygienou. Poukazuje na špatný stav vozovky, kde je uprostřed cesty přípojka. Uvádí, 

že by provoz nákladních aut omezil na minimum.  

Občanka  

– navazuje na vlastníka pozemků ohledně přípojky, na kterou bylo stavební povolení a byla 

provedena kolaudace. Vlastník pozemků udělal hodně práce, ale těžká auta poničila povrch 

silnice. Navrhuje umožnit příjezd od průmyslové zóny. 

Občan 

 – neví, zda by mohl využívat příjezd z průmyslové zóny 

Občanka 

- předává petici občanů, kteří nesouhlasí se skládkou ani drtičkou. Drtička a skládka je blízko 

zastavěných ploch 

Starosta 

 – uvádí, že před 4-5 lety se snažili příjezdovou cestu z průmyslové zóny opravit, ale vše 

ztroskotalo na soukromých vlastnicích, projekt je tímto stále rozpracován.  

p. Socha 

 – podala se žádost, aby pozemky byly využity pro výstavbu domů – klidové zóny, poukazuje na 

problémy ohledně drtičky – je hodně prachu a hluk, má zkušenost drtičky z průmyslové zóny. 

Souhlasí s využitím pro výstavbu rodinných domů. 

p. Dvořáčková 

- k výstavbě je možno použít pouze část zmiňované plochy, ostatní MŽP ČR neschválilo  

Starosta  

– upřesňuje záměr-drtit se bude zpočátku 2500tun, pokud se bude drtit víc, musí být 

zpracována EA, ještě není schváleno 

Občan 

 – je spoluvlastník přístupové cesty, kde má být drtička, všichni jezdí přes jeho pozemky, když 

oplotí, žádné auto nebude moct projet.  

Občan 

 – minimálně půlka cesty je vedená jako zemědělský půdní fond  

Občan 

 –též plánuje oplotit svůj pozemek, nákladní auto se nevejde, bojí se o starý dům, když kolem 

bude jezdit těžká technika 

Občan 

 – předkládá starostovi mapu pozemků 
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p. Kratochvíl 

 – poukazuje na velké vytížení průmyslu v Pardubicích – souhlasí s možností rodinné zástavby, 

kdyby podnikatelský záměr nezatěžoval klidovou zónu, nebyl by problém. Ulice jsou úzké, 

krajnice ve špatném stavu, pokud zde budou jezdit nákladní vozidla, bude se komunikace ničit 

i pro MHD, doporučuje neschválení, pokud nebude příjezdová komunikace z průmyslové zóny 

Občanka 

 - nesouhlasí s příjezdovou cestou z průmyslové zóny ze Starých Čívic 

p. Křivka  

– má stejný názor na zvýšený provoz a souhlasí, že ulice Přeloučská je již dnes přetížená, 

proto s tímto bodem nebude také souhlasit  

p. Pešek  

– poukazuje na problém, že pokud nákladní vozidla budou jezdit jinudy, provoz se zvětší jinde. 

Podporuje podnikání, ale s tímto podnikatelským záměrem nesouhlasí z důvodu zhoršení 

životních podmínek pro místní občany. Je pro podnikání malovýroba atd. 

Občan 

– poukazuje, že pokud neprojde tento návrh, i tak v této lokalitě bude zvýšený provoz 

nákladních aut k jeho firmě.  

p. Vencl  

– je hodně argumentů, navrhuje ukončit debatu po posledním přihlášeným a navrhuje 

hlasování o ukončení rozpravy.  

 

Hlasování o ukončení rozpravy:13 pro  

 

Občan  

– shrnuje všechny argumenty ohledně skládky  

 

18:20 – Hromádko – příchod 

 

Starosta navrhuje hlasovat podle bodu č. 2 

 

Usnesení Z2020-73: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI nesouhlasí se zřízením skládky stavebního odpadu na 

pozemcích p.č. 139, 489/3, 526/8, Lány na Důlku. 

 

 

Hlasování:13 pro  

                  1zdržel se (Pelikán) 

 

 

Bod programu č. 7: 

Diskuse, beseda s občany 

 

Rozprava: 

p. Křivka 

 – dotazuje se na stavbu „ubytovny“ v ulici Kokešova ve Starých Čívicích 

Tajemník ÚMO Pardubice VI 

- stavební úřad provedl šetření, staví se byty pro dvě rodiny 

p. Jirsa 

 – stěžuje si na nepořádek v okolí kontejnerů u prodejny ve Svítkově, navrhuje kamerový 

systém 
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Starosta 

– tento problém je dlouhodobý, v případě stížností posíláme pracovní četu z našeho ÚMO 

Pardubice VI. Když služby nepořádek neodvezou, musí uklidit úřad. 

p. Křivka 

- poukazuje na množství odpadu z prodejny ve Starých Čívicích, kde je problém s nepořádkem 

u kontejnerů stejný jako u prodejny ve Svítkově. 

p. Kratochvíl 

 – ptá se na vývoj po jednání ohledně kontejnerových stání v ulici kpt. Poplera 

Starosta 

 – jednání proběhlo, lidé řekli své názory u náměstka Nadrchala, bylo přislíbeno, že město 

Pardubice nebude pokračovat v pracích na PD a nebude žádat o stavební povolení. Náměstek 

Nadrchal přislíbil prověření další možnosti. Já společně s p. Klčem jsme jednali s ředitelem 

Ministerstva ŽP a vedoucím ŽP Krajského úřadu. Kontejnerové stání na špičce u garáží ve 

Svítkově může stát.  

– dotazuje se na možnost označení přechodu u ostrůvku u letiště  

p. Chmelík 

 – odpověděl stanovisko, že zde označení být nemusí  

Starosta 

 – zašleme žádost, dostaneme stanovisko od policie 

p. Kratochvíl 

 – dotaz ohledně otevření nové obchodní zóny  

Tajemník ÚMO Pardubice VI 

 – 11.12.2020 by mělo být otevřeno. 

Starosta 

 – uvádí, že se měnila projektová dokumentace, proto se otevření zpozdilo 

p. Jirsa 

 – dotazuje se, kdy bude dokončena oprava komunikace u benzinky 

Tajemník ÚMO Pardubice VI 

- do asfaltu po nové roce 

Občanka 

– ptá se v jakém stavu je stavba hřiště ve Starých Čívicích u školky 

Starosta 

 – připravuje se projektová dokumentace 

Občanka 

 – poukazuje na problém s přemnožením potkanů ve Starých Čívicích, žádá o zajištění 

nápravy 

Starosta 

 – slibuje řešení 

Občanka 

 – upozorňuje na výtržnictví dětí, kteří jezdí po silnicích na skateboardech  

Starosta 

 – tento problém musí řešit především rodiče  
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Starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval přítomným 

za účast, pozval je na X. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, které se bude konat v pondělí 

14.12.2020 v sále Penzionu Fajn ve Svítkově a ukončil zasedání v 18:55 hod. 

 

 

 

Zapsala: Hana Holasová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 17.09.2020 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Robert Klčo v.r. 

 

dne: 22.09.2020 

 

 

Zdeněk Pešek v.r. 

 

dne: 22.09.2020 

 

 

 

 

dne: 22.09.2020                                  PhDr. Petr Králíček v.r. 

              starosta MO Pardubice VI 


