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Zápis 

 
z 28.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 29.6. 2020 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

 

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

                 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. Stanovisko k povolení připojení pozemních komunikací a sousedních nemovitostí na 

místní komunikace v ul. Kyjevská, Východní a Zelená při stavební akci „Čtvrť Nová 

Tesla“ 

3. Souhlas se zvláštním užíváním – umístnění inženýrských sítí do místních komunikací 

v ul. Kyjevská, Východní a Zelená pří stavební akci „Čtvrť Nová Tesla“.  

4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.5.2020  

5. Pozemky  

6. Různé  

 

k bodu 1 

• Povodně 

• Rekonstrukce „náměstíčka“ v Drozdicích 

 

 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 304/28 -VI/2020 (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí a souhlasí s připojením 

pozemních komunikací zřízením křižovatek v ul. Kyjevská, Východní a Zelená; a sousedních 

nemovitostí zřízením sjezdů v ulici Východní, to vše při stavební akci „Čtvrť Nová Tesla“ dle situace, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
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k bodu 3 

Usnesení č. 305/28-VI/2020 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádosti a souhlasí se 

zvláštním užíváním místních komunikací spočívající v umístění inženýrských sítí v ul. 

Kyjevská, Východní a Zelená při stavební akci „Čtvrť Nová Tesla“ dle situace, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

 

k bodu 4 

Usnesení č. 306/28-VI/2020 (5 pro)            

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

k 31.5. 2020 a bere ji na vědomí. 
 

k bodu 5 

 

5/1 

Usnesení č. 307/28 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV bude i do budoucna prosazovat vybudování cyklostezky 

přes pozemek p.č. 398 v katastrálním území Černá za Bory. Doporučujeme variantu případného 

odkupu části pozemku od společnosti Vodovody a kanalizace a. s. 

5/2 

Usnesení č. 308/28 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana P.H., žádá o prodej části 

pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky, za účelem 

výstavby garáže. Rada tento prodej části pozemku schvaluje. 

 

 

 

 

 

                                                                              Ing. Petr Heřmanský                                                                                                 

                                                                                            starosta 

 

    

 

ověřovatel:                                               Mgr. Filip Petr 

                            dne: 1.7.2020   

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 30.6. 2020 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


