
Zápis 

 
z 52. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 7. 2. 2022 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

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

Hlubocký 

 

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. Zhodnocení činnosti úseku životního prostředí za rok 2021 

3. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za rok 2021 

4. Výběr poplatku a pohledávky za místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021 

5. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2021 

6. Zhodnocení činnosti odboru investic, dopravy a hospodářské správy za rok 2021 

7. Přestupková agenda v roce 2021 

8. Návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

9. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2021 

10. Stanovisko k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci  

11. Souhlas se zvláštním užíváním-umístění inženýrských sítí do místní komunikace  

12. Vyjádření Městského obvodu Pardubice IV k projektové dokumentaci pro stavbu 

„Novostavby rodinných domů Staročernsko“, SO 01 + SO 02 

13. Vyjádření Městského obvodu Pardubice IV k projektové dokumentaci pro stavbu 

„Novostavby rodinných domů Staročernsko“, SO 03 

14. Pozemky 

15. Různé  

 

 

 

 



k bodu 1 

Starosta MO Pardubice IV seznámil členy rady s jednáním na ÚMO Pardubice IV (řešení ulice 

Východní v Pardubičkách) a o činnosti nového ekonoma. Informoval o zaslané pozvánce 

Univerzity Pardubice o inauguraci nového rektora, nabídl účast na této události ostatním 

radním.  

k bodu 2 

Usnesení č. 538/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o činnosti na úseku životního 

prostředí za rok 2021 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu MO Pardubice IV na vědomí. 

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21.2.2022 

 

k bodu 3 

 

Usnesení č. 539/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s přehledem vydaných výpisů 

z CzechPOINTu a vybraných poplatků za rok 2021 a ukládá je předložit Zastupitelstvu MO 

Pardubice IV na vědomí. 

 

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21.2.2022 

 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 540/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o výběru poplatku 

a pohledávkách za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2021 a ukládá předložit tuto zprávu 

Zastupitelstvu MO Pardubice IV. 

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21.2.2022 

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 541/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o výběru 

místních a správních poplatků v OEVV za rok 2021 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu MO 

Pardubice IV na vědomí. 

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21.2.2022 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 542/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o činnosti odboru investic, 

dopravy a hospodářské správy za rok 2021 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu MO 

Pardubice IV na vědomí. 



Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21.2.2022 

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 543/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o 

přestupkové agendě v roce 2021 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu MO Pardubice IV 

na vědomí. 

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21.2.2022 

 

k bodu 8 

 

Usnesení č. 544/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu XVII. zasedání 

Zastupitelstva MO Pardubice IV.   

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21.2.2022 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 545/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s výroční zprávou o poskytování informací 

dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2021 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu MO Pardubice IV na 

vědomí. 

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21.2.2022 

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 546/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele, kterými 

jsou společně pan J.V., paní K.V. a společnost BBNL s.r.o., se sídlem Husova 353, 250 01 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 165 56 577, zastoupena na základě plné moci paní 

Kristýnou Voldánovou, nar. 30.12.1984, Černá u Bohdanče 157, 533 41 Lázně Bohdaneč, a 

souhlasí jako vlastník místní komunikace se zřízením připojení sousední nemovitosti o šíři 4,0 

m, z pozemku p. p. č. 671/9 v k. ú. Staročernsko na místní komunikaci III. třídy, č. komunikace 

400c, pozemek p. č. 795/1 v k. ú. Staročernsko, ul. Podhumenská, Pardubice místní část 

Staročernsko, a to při stavbě „Novostavby rodinných domů Staročernsko“.  

 

 

 

 

k bodu 11 

 



Usnesení č. 547/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele, kterými 

jsou společně pan J.V., paní K.V.  a společnost BBNL s.r.o., se sídlem Husova 353, 250 01 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 165 56 577, zastoupena na základě plné moci paní 

Kristýnou Voldánovou, nar. 30.12.1984, Černá u Bohdanče 157, 533 41 Lázně Bohdaneč, a 

souhlasí jako vlastník místní komunikace s povolením zvláštního užívání místní komunikace – 

umístění inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojky) v ul. Podhumenská, Pardubice 

místní část Staročernsko, a to při stavbě „Novostavby rodinných domů Staročernsko“.    

 

k bodu 12 

 

Usnesení č. 548/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádosti o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Novostavby rodinných domů Staročernsko – SO 01 a SO 02“, umístěné 

na pozemcích p.č. 671/10 a 671/11v k.ú. Staročernsko, ul. Podhumenská, Pardubice místní část 

Staročernsko, kterou podala společnost BBNL s.r.o., se sídlem Husova 353, 250 01 Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 165 56 577, zastoupena na základě plné moci paní K.V. a se 

stavbou souhlasí za stanovených podmínek. 

 

k bodu 13 

 

Usnesení č. 549/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádosti o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Novostavby rodinných domů Staročernsko – SO 03“, umístěné na 

pozemku p.č. 671/1 v k.ú. Staročernsko, ul. Podhumenská, Pardubice místní část Staročernsko, 

kterou podali pan J.V., paní K.V. , a se stavbou souhlasí za stanovených podmínek. 

 

 

k bodu 14 

Pozemky 

 

14/1 Usnesení č. 550/52 -II/2022 (5 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádosti pana M.V., který žádá o směnu 

pozemků formou úplatných převodů: 

-prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice 

-odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 200/6 o výměře 3.912 m2 a p.p.č. 360/1 o výměře 

619 m2, vše v k.ú. Nemošice, a s žádostí souhlasí.  

Důvod nesouhlasu: RMO Pardubice IV nesouhlasí se směnou uvedených pozemků, jelikož 

výměra a využitelnost uvedených pozemků je v citelném nepoměru. Doporučujeme ponechat 

pozemek 200/1 v k.ú. Nemošice v nájmu. 

14/2  

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Komise pro pozemky a reklamu 

RmP o projednání lokalit vhodných pro doplňkovou výstavbu garáží v odborech MmP a 

městských obvodech a následně o předložení výsledku projednání komisi pro pozemky a 

reklamu. 

Usnesení č. 551/52 -II/2022 (5 pro) 



Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s návrhem lokality č. 1 pro doplňkovou 

výstavbu garáží, a to 7 garáží umístěných na pozemku p.č. 491/5 v k.ú. Pardubičky 

 

Usnesení č. 552/52 -II/2022 (5 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s návrhem lokality č. 2 pro doplňkovou 

výstavbu garáží, a to 20 garáží umístěných na pozemcích p. č. 14/1 a p.p.č. 217/1, vše v k.ú. 

Pardubičky. 

Důvod nesouhlasu: Nesouhlasné vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
 

14/3 Usnesení č. 553/52 -II/2022 (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti EDERA Group a.s., IČO 

27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která žádá 

o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 492/1, p.p.č. 492/8, 

p.p.č. 492/9, p.p.č. 492/10, p.p.č. 492/11, p.p.č. 492/12, p.p.č. 492/18, p.p.č. 492/31, p.p.č. 

492/34, p.p.č. 492/38, p.p.č. 492/40, p.p.č. 492/42, p.p.č. 492/43, p.p.č. 492/47, p.p.č. 492/48, 

p.p.č. 492/65, p.p.č. 492/70, p.p.č. 496/13, p.p.č. 496/14, p.p.č. 508/5, p.p.č. 508/6, vše v k.ú. 

Pardubičky v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1642-185/2021 a  na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 147/1, p.p.č. 147/2, p.p.č. 147/3, p.p.č. 147/5, vše v k.ú. Drozdice v 

rozsahu určeném geometrickým plánem č. 314-185/2021, spočívajícího v provozování  

vybudované optické sítě uložené v rámci akce „Optická síť Edera a.s., ul. Dělnická“ 

 

14/4 Usnesení č. 554/52 -II/2022 (5 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti  STATEK LIPKA a.s., 

IČO 04334043, se sídlem Lipka 1, 538 25 Horní Bradlo, která žádá o změnu pachtýře pozemků 

označených jako p.p.č. 438/4 o výměře 41.773 m2, p.p.č. 439/16 o výměře 21.736 m2, p.p.č. 

439/25 o výměře 78.193 m2, p.p.č. 439/49 o výměře 4.439 m2, p.p.č. 450/1 o výměře 37.375 

m2, p.p.č. 451/4 o výměře 18.647 m2, p.p.č. 460/1 o výměře 34.274 m2, p.p.č. 466/1 o výměře 

95.958 m2, vše v k.ú. Mnětice, a pozemku označeného jako p.p.č. 387/3 o výměře 70.699 m2 

v k.ú. Nemošice, ze společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, se sídlem Pardubice – 

Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002. 

 

14/5 Usnesení č. 555/52 -II/2022 (5 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti EUROBIT REAL a.s., 

IČO 27443752, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002, která žádá 

o souhlas s přenecháním propachtovaných pozemků označených jako p.p.č. 438/4 o výměře 

41.773 m2, p.p.č. 439/16 o výměře 21.736 m2, p.p.č. 439/25 o výměře 78.193 m2, p.p.č. 439/49 

o výměře 4.439 m2, p.p.č. 450/1 o výměře 37.375 m2, p.p.č. 451/4 o výměře 18.647 m2, p.p.č. 

460/1 o výměře 34.274 m2, p.p.č. 466/1 o výměře 95.958 m2, vše v k.ú. Mnětice a pozemku 

označeného jako p.p.č. 387/3 o výměře 70.699 m2 v k.ú. Nemošice, do užívání a požívání 

společnosti STATEK LIPKA a.s., IČO 04334043, se sídlem Lipka 1, 538 25 Horní Bradlo. 

Důvod nesouhlasu: V současné době nesouhlasíme se změnou pachtovaní smlouvy – převod 

na nového pachtýře. Z důvodu nemožnosti posouzení ekonomické výnosnosti při změně 

pachtýře oproti uzavření zcela nové pachtovní smlouvy s jiným pachtýřem. 

14/6 Usnesení č. 556/52 -II/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Statutárního města Pardubice, které 

žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru 

veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na částech pozemků 



označených jako p.p.č. 288/2, p.p.č. 288/8, p.p.č. 486/1, p.p.č. 486/3, vše v k.ú. Studánka, p.p.č. 

489/1, p.p.č. 489/2, vše v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, 

spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a 

právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných 

prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve 

prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího 

vlastníka inženýrské sítě. 

 

14/7 Usnesení č. 557/52 -II/2022 (5 proti) 

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

s případným využitím pozemku označeného jako p.p.č. 144/9 o výměře 731 m2 v k.ú. Černá za 

Bory pro jeho poskytnutí jako náhradní lokality pro umístění reklamních zařízení pro tři 

smluvní strany společnost BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, společnost Reklamní servis 

RS, spol. s r.o., IČO 49287541 a společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 

25948504.  

Důvod nesouhlasu: RMO Pardubice IV nesouhlasí s umístěním reklamního zařízení na 

uvedeném pozemku z důvodu bezpečnosti silničního provozu. 

 

k bodu 15 

Různé 

 

Dotaz Ing. L. Příhody na oblast dotací pro sport – zodpovězeno tajemnicí ÚMO Pardubice IV 

a starostou MO Pardubice IV. 

 

Jednání skončeno: 16:50 hod 

 

 

Ing. Petr Heřmanský  

starosta MO Pardubice IV 

 

ověřovatel:    

Mgr. Filip Petr    

dne: 9.2.2022 

 

V Pardubicích dne 8. 2. 2022 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice ÚMO Pardubice IV 


