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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

ze  71. mimořádného   jednání  Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve 

středu dne  18.7.  2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  

 ÚMO Pardubice IV 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, pan František Hlubocký, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář 
Omluveni: paní Jitka Severinová 
 
Ověřovatel zápisu: : Ing. Ondřej Pištora  
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                
                                                                                                                                                                                                                                                                
Program: 
 

1. Čerpání rozpočtu k  30. 6. 2018 – na stůl  

2. Schválení zhotovitele akce „Černá za Bory. Výstavba chodníku v ulici Hostovická“.   

- na stůl 

3. Schválení zhotovitele akce „Pardubice – ulice Revoluční. Rekonstrukce chodníku“.   

-  na stůl 

4. Pozemky 

5. Různé 

 

 
k bodu 1 

 
Usnesení č. 730/71 - VII/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k  30. 6. 2018 a bere ji na vědomí. 

 
 

k bodu 2 
 
Usnesení č. 731/71 - VII/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Černá za Bory. Výstavba chodníku v ulici Hostovická“ firmu: Agrostav Pardubice a.s., 
Hostovická 231, 533 01 Pardubice – Černá za Bory, IČ: 46506063. 
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 k bodu 3 
 
Usnesení č. 732/71 - VII/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Pardubice – ulice Revoluční, rekonstrukce chodníku“ firmu: Agrostav Pardubice a.s., 
Hostovická 231, 533 01 Pardubice – Černá za Bory, IČ: 46506063. 
 
 
 
 

 k bodu 4 
 
 
4/1 
Usnesení č. 733/71 - VII/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí příspěvkové organizace -  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, PSČ 533 53 
Pardubice, která žádá o 
- vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 
34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice“, na základě které dojde k rekonstrukci silnice a 
modernizaci mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice umístěných na pozemcích 
označených jako p. p. č. 147, p. p. č. 142/18, p. p. č. 508/1, p. p. č. 512/1, p. p. č. 514/171, p. 
p. č. 510/3, p. p. č. 514/60, p. p. č. 514/77, p. p. č. 514/23, p. p. č. 514/79, p. p. č. 142/13, p. p. 
č. 512/14, p. p. č. 510/2, vše v k. ú. Mnětice, v rozsahu cca 648 m2 dočasného záboru a 
v rozsahu cca 348 m2 trvalého záboru, formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení 
stavby s tím, že po dokončení stavby dojde k bezúplatnému majetkoprávnímu vypořádání 
pozemků  
-  vydání souhlasu vlastníka pozemků s vynětím částí pozemků označených jako p. p. č. 
510/3, p. p. č. 514/60, p. p. č. 514/77, p. p. č. 514/23 a p. p. č. 514/79, vše v k. ú. Mnětice, 
v rozsahu 301 m2, ze zemědělského půdního fondu na náklady stavebníka. 
 
V rámci stavební akce příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
IČO 00085031, Doubravice 98, PSČ 533 53 Pardubice, „Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 
34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice“ dojde k zásahu do pozemků označených jako p. p. č. 147, 
p. p. č. 142/18, p. p. č. 508/1, p. p. č. 512/1, p. p. č. 514/171, p. p. č. 510/3, p. p. č. 514/60, p. 
p. č. 514/77, p. p. č. 514/23, p. p. č. 514/79, p. p. č. 142/13, p. p. č. 512/14, p. p. č. 510/2, vše 
v k. ú. Mnětice, v majetku města, a to v rozsahu cca 648 m2 dočasného záboru a cca 348 m2 
trvalého záboru. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci mostů a přilehlé komunikace. Ve 
smyslu ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, 
jde o stavbu veřejně prospěšnou, kterou je třeba umožnit. Je však navrhováno, aby následné 
majetkoprávní jednání bylo jako celek provedeno na náklady stavebníka. Rada toto vydání 
souhlasů a majetkoprávní vypořádání schvaluje. 
 
 
4/2 
Usnesení č. 734/71 - VII/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Statutárního města Pardubice, 
které žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako p. p. č. 
373/24 v k. ú. Černá za Bory ve spoluvlastnictví společnosti MEDUNA vakuová kalírna 
s.r.o., IČO 28847555, se sídlem Hostovická 196, Černá za Bory, 533 01 Pardubice a Ing. 
Venduly Novákové, nar. 6. 2. 1977, trvale bytem K Zámečku 543, Pardubice, ve prospěch 
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statutárního města Pardubice, jakožto současného vlastníka a každého dalšího vlastníka 
kabelu veřejného osvětlení spočívajícího v uložení kabelu veřejného osvětlení budovaného 
v rámci investiční akce města „Cyklostezka Černá za Bory-Žižín“ za jednorázovou náhradu ve 
výši 10.000,- Kč + DPH. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  
Rada věcné břemeno na výše uvedeném pozemku schvaluje. 
 
 
4/3 
Usnesení č. 735/71 - VII/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Statutárního města Pardubice, 
které žádá o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 386/1 v k.ú. 
Studánka ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy 
České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové, spočívajícího v uložení a provozování souboru veřejného 
osvětlení v rámci investiční akce „Osvětlení cyklostezky v ulici průmyslová – Černá za Bory“ 
za úplatu ve výši 2.000,- Kč. Rada věcné břemeno na výše uvedeném pozemku schvaluje. 
 
 
4/4 
Usnesení č. 736/71 - VII/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí  Statutárního města  Pardubice, 
které žádá o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě a zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
částech pozemků označených jako p. p. č. 386/4, p. p. č. 386/6 a p. p. č. 386/5, vše v k. ú. 
Studánka, ve vlastnictví Pardubického kraje s příslušností hospodařit se svěřeným majetkem 
kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 
98, 533 53 Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto současného 
vlastníka a každého dalšího vlastníka kabelu veřejného osvětlení spočívajícího v uložení kabelu 
veřejného osvětlení budovaného v rámci investiční akce města Pardubice „Osvětlení 
cyklostezky v ulici Průmyslová - Černá za Bory“ za jednorázovou náhradu ve výši 180,- Kč/bm 
+ DPH. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.   Rada věcná 
břemena na výše uvedených pozemcích schvaluje. 
 
 
4/5 
Usnesení č. 737/71 - VII/2018  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Pardubického kraje, který žádá 
o bezúplatný převod dle geometrického plánu č. 772-92/2017 nově vzniklých pozemků 
označených jako p. p. č. 609/15 o výměře 257 m2 (vznik z p. p. č. 609/8) a p. p. č. 616/31 o 
výměře 10 m2 (vznik z p. p. č. 616/19), vše v k. ú. Nemošice. Rada převod schvaluje. 
 
 
 

 k bodu 5 
 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s projektovou dokumentací pro územní 
řízení na nový pavilon centrálního urgentního příjmu krajské nemocnice. V souvislosti 
s projektovou dokumentací na nový pavilon chceme upozornit na kritickou dopravní situaci vně 
krajské nemocnice, která se s novým pavilonem ještě zhorší. Jako účastník správních řízení 
žádáme o informace o řešení dopravního napojení areálu nemocnice a řešení parkovaní 
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zaměstnanců a návštěvníků včetně harmonogramu, aby MO Pardubice IV mohl pomoci 
koordinovat dopravní záměry v lokalitě s cílem radikálního řešení neutěšené dopravní situace. 
 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                Ing. Ondřej  Pištora 
                                                                                      20. 7. 2018  
      
                    
                                                                
V  Pardubicích 19.7.2018 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 


