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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 29. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI  

konané dne 22.07.2020 od 15:00 hodin  

v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

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

  

Omluven: Daniel Křivka 

Hosté:  Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:00 hod. zahájil a řídil starosta Petr Králíček.  

 

Program schůze: 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

II. Projednání předložených zpráv: 1-13 

 (4 pro) 

 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

Ověřovatelem zápisu 29. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

 

Milan Hromádko  

(4 pro) 

II. Projednání předložených zpráv: 

 

 

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

Usnesení R2020-379: 

Rada MO Pardubice VI schvaluje V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 ve 

znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

         (4 pro) 

 

2. Dary občanům za činnost pro MO Pardubice VI 

Usnesení R2020-380: 

Rada MO Pardubice VI schvaluje poskytnutí darů občanům za činnost pro MO Pardubice VI 

dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě. 

(4 pro) 

 

3. Změna funkčního využití pozemků p. č. 546/1, 546/10, 546/9, 548/5, 548/4, 548/2 v k. ú. 

Svítkov 
Usnesení R2020-381: 

Rada MO Pardubice VI požaduje z důvodu realizace projektu „Přírodní sportovní areál K 

Pašti“ změnu stávajícího funkčního využití pozemků p. č. 546/1, 546/10, 546/9, 548/5, 548/4, 

548/2 v k. ú. Svítkov z funkčního využití ZR – zeleň rekreační, na funkční využití RS – 

sportovní areály.   

(4 pro) 
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4. Žádost o prodej části pozemku  
Usnesení R2020-382: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 693/6 o 

výměře cca 363 m2, v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se sídlem 

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046 do vlastnictví žadatele, za cenu dle 

znaleckého posudku č. 2734/16/2019, a sice ve výši 800,- Kč/m2. 

(4 pro) 

 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, 

Svítkov, Popkovická, p. č. 948/1 knn“  
Usnesení R2020-383: 

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

souhlas na akci „Pce, Svítkov, Popkovická, p. č. 948/1 knn“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

 (4 pro) 

Vypustit 

 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pardubice, 

Svítkov, p. č. 1104/29 knn“  

Usnesení R2020-384: 

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

souhlas na akci „Pardubice, Svítkov, p. č. 1104/29 knn“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

(4 pro) 

Vypustit 

 

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

na akci „Novostavba rodinného domu na p.č. 680/18 v k.ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-385: 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu na p.č. 680/18 v k.ú. Svítkov“ 

pro žadatele, v zastoupení Kamilem Kolářem, se sídlem 530 02 Staré Jesenčany 94, 

IČ:74441396, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny 

budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 

 

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

na akci „Rodinný dům, kryté stání, terasa, oplocení, p.č. 683/43, katastr. úz. Svítkov“  
Usnesení R2020-386: 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Rodinný dům, kryté stání, terasa, oplocení, p.č. 683/43, 

katastr. úz. 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. 

(4 pro) 

Vypustit 
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9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu dokončené stavby akce 

„Změna užívání stavby objekt SO06 Kiekert, změna dispozice“  
Usnesení R2020-387: 

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

dokončené stavby akce „Změna užívání stavby objekt SO06 Kiekert, změna dispozice“ pro 

žadatele CETTUS a.s., se sídlem Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice, IČ:15049531. 

(4 pro) 

Vypustit 

 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci 

„Pardubice, Pražská k. č. 47/5 - kvn, ROv“ 
Usnesení R2020-388: 

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

souhlas na akci „Pardubice, Pražská k. č. 47/5 - kvn, ROv“ pro žadatele společnost MATEX 

HK s.r.o. se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČ:25968807. 

 (4 pro) 

Vypustit 

 

11. Žádost společnosti EDERA Group a.s. o zřízení věcného břemene  
Usnesení R2020-389: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 672/14, p.p.č. 672/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 

667/1, p.p.č. 751/9, p.p.č. 751/10, p.p.č. 751/1, p.p.č. 706/1, vše v k.ú. Svítkov, pro společnost 

EDERA Group a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ:27461254 za 

účelem uložení a provozování sdělovacího vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – 

Svítkov-Kostnická, Branecká, u Moruší“, etapa 1. 

(4 pro) 

 

12. Žádost společnosti EDERA Group a.s. o zřízení věcného břemene  
Usnesení R2020-390: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 706/11, p.p.č. 177/3, p.p.č. 1221, p.p.č. 

199/12, p.p.č. 709/2, p.p.č. 187/55, p.p.č. 187/28, vše v k.ú. Svítkov, pro společnost EDERA 

Group a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ:27461254 za účelem 

uložení a provozování sdělovacího vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – Svítkov-

Kostnická, Branecká, u Moruší“, etapa 2.  

(4 pro) 

 

13. Žádost společnosti EDERA Group a.s. o zřízení věcného břemene  
Usnesení R2020-391: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1034/6, p.p.č. 190/27, p.p.č. 1069/1, 

p.p.č. 1033/4, vše v k.ú. Svítkov, pro společnost EDERA Group a.s., se sídlem Arnošta z 

Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ:27461254 za účelem uložení a provozování sdělovacího 

vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, Branecká, u Moruší“, 

etapa 3. 

 

(4 pro) 
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Schůze byla ukončena v 16:00hodin. 

 

Zpracoval: Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 24.07.2020, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Milan Hromádko v.r.  

 

dne: 24.07.2020 

 

 

 

 

dne: 24.07.2020 

 

 

           PhDr. Petr Králíček v.r. 

                                      starosta MO Pardubice VI 


