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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 22. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 03.02.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Milan Hromádko, Daniel Křivka, Ing. František 

Socha PhD. 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit 

program schůze o zprávu č. 21. „Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas na akci „Pce, Lány na Důlku k.č.1074/93 - nn, knn“ a zprávu č. 22. „I. rozpočtové 

opatření MO Pardubice VI v roce 2020“. Takto rozšířený program byl schválen. 
 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 21. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 22 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

I. Schválení zápisu z 21. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 21. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 22. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Ing. František Socha PhD. 

 

II. Předložené zprávy: 

1. Výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, za rok 2019 

Usnesení R2020-267 

Rada MO Pardubice VI bere tuto informativní zprávu na vědomí. 

 

 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

 

 

 

 



 2 

2. Návrh komise pro kulturu, sport a školství MO Pardubice VI na rozdělení finančních 

prostředků z rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2020 žadatelům 
Usnesení R2020-268 

Rada MO Pardubice VI schvaluje rozdělení finančních prostředků na akce předložené žadateli 

dle návrhu komise pro kulturu, sport a školství MO Pardubice VI.  

 (5 pro) 

Vypustit 

3. Návrh změny funkčního využití pozemků p. č. 544 a 545 v k. ú. Svítkov 
Usnesení R2020-269 

Rada MO Pardubice VI nemá námitky k návrhu  žadatele, na změnu stávajícího funkčního 

využití pozemků p. č. 544 a 545 v k. ú. Svítkov z funkčního využití NL – plocha lesa, na funkční 

využití B – bydlení. 

(5 pro) 

Vypustit 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „BILLA, spol. 

s r. o., Pardubice, ul. Pražská, k. ú. Popkovice p. č. 47/7, Trafostanice a přípojka NN“ 
Usnesení R2020-270 

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

souhlas k akci „BILLA, spol. s r. o., Pardubice, ul. Pražská, k. ú. Popkovice p. č. 47/7, 

Trafostanice a přípojka NN“ pro žadatele Pavla Šenkýře se sídlem Sládkova 2988/27a, 702 00 

Ostrava, IČ:73189031. 

(5 pro) 

Vypustit 

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

akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci Pardubice na p. č. 680/15, k. 

ú. Svítkov“ 

Usnesení R2020-271 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci 

Pardubice na p. č. 680/15, k. ú. Svítkov“ pro žadatele, v zastoupení Ak. arch. Miloslavem 

Chaloupkou, sídlem S. K. Neumanna 2505, 530 02 Pardubice, IČ:10492879 za podmínky, že 

nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. 

III/32221. 

(5 pro) 

Vypustit 

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

akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci Pardubice na p. č. 680/26, k. 

ú. Svítkov“ 
Usnesení R2020-272 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci 

Pardubice na p. č. 680/26, k. ú. Svítkov“ pro žadatele, v zastoupení Ak. arch. Miloslavem 

Chaloupkou, sídlem S. K. Neumanna 2505, 530 02 Pardubice, IČ:10492879 za podmínky, že 

nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. 

III/32221. 

(5 pro) 

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

akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci Pardubice na p. č. 687/15, k. 

ú. Svítkov“ 

Usnesení R2020-273 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci 

Pardubice na p. č. 687/15, k. ú. 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. 

 (5 pro) 

Vypustit 

8. Žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem o poskytnutí dotace na opravu 

stávající a nevyhovující elektroinstalace v celém interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého 

v Lánech na Důlku 

Rozprava:  

Starosta:  

- stáhl tento bod a požádal o doplnění informací ze strany žadatele.   

                                                                                                   STAŽENO 

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

„Kontejnerová stání Pardubice – SO09 Kpt. Poplera 18, 19“ 
Usnesení R2020-274 

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

souhlas k akci „Kontejnerová stání Pardubice – SO09 Kpt. Poplera 18, 19“ pro žadatele 

společnost ILBprostav s.r.o., se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČ:28810180.  

 (5 pro) 

Vypustit 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné stavební řízení – změnu 

stavby před dokončením na akci „AREÁL FIRMY MECHANUS – průmyslová zóna Staré 

Čívice“ 
Usnesení R2020-275 

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

stavební řízení – změnu stavby před dokončením na akci „AREÁL FIRMY MECHANUS – 

průmyslová zóna Staré Čívice“ pro žadatele společnost MECHANUS s.r.o. se sídlem Popova 

1147, 535 01 Přelouč, IČ:03721787 v zastoupení podnikající fyzickou osobou paní Ivanu 

Votavovou, se sídlem Podhumenská 62, 530 02 Pardubice – Staročernsko, IČ:72956372.  

(5 pro) 

Vypustit 

11. Žádost Služeb města Pardubic a.s. o zřízení služebnosti na částech pozemků 

Usnesení R2020-276 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením služebností na částech pozemků označených jako 

p.p.č.207/81, p. p. č. 207/83, p. p. č. 207/93, p. p. č. 207/104, p. p. č. 706/1, p. p. č. 710/1, p. p. č. 

740/1, p. p. č. 740/8 p. p. č. 1350 v k. ú Svítkov ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se 

sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, v rozsahu GP č. 2000-58/2018, pro 

Služby města Pardubic, a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ:25262572, spočívající 

v umístění a provozování nově vybudovaného souboru VO. 

(5 pro) 
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12. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pardubice, 

Pražská k. č. 47/5 - kvn, ROv“  
Usnesení R2020-277 

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. 

(5 pro) 

Vypustit 

13. Žádost společnosti PATRIAS s.r.o. o zřízení budoucího věcného břemene a věcného 

břemene na částech pozemků 
Usnesení R2020-278 

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

břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 604, p. p. č. 324, p. p. č. 325, p. p. č. 

603/1, p. p. č. 603/2, p. p. č. 603/3 v k. ú. Opočínek a p. p. č. 999/8, p. p. č. 948/6, p. p. č. 999/10, 

p. p. č. 1001, p. p. č. 999/7 v k. ů. Lány na Důlku ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se 

sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, pro společnost PATRIAS s.r.o., se 

sídlem Staňkova 1322, 530 03 Pardubice, IČ:49811916, za účelem uložení a provozování 

přípojky elektrického vedení NN v rámci stavby „Crkáňský rybník, zřízení elektrické přípojky“. 

(5 pro)  

14. Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o zřízení věcného břemene na 

částech pozemků 
Usnesení R2020-279 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p. p. č. 104, p. p. č. 539/15, p. p. č. 539/19 vše v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví statutárního 

města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, pro společnost 

Vodovody a kanalizace a. s., se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ:60108631, za 

účelem provozování stávajícího vodovodu PVC D160. 

(5 pro)  

15. Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o zřízení věcného břemene na 

částech pozemků v ul. U Panasonicu 
Usnesení R2020-280 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p. p. č. 693/6, p. p. č. 1212/1 vše v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví statutárního města 

Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, pro společnost 

Vodovody a kanalizace a. s., se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ:60108631, v rozsahu 

GP č. 925-1028/2019, za účelem provozování stávajícího výtlaku kanalizace a přívodného 

elektrického kabelu NN. 

(5 pro)  

16. Žádost statutárního města Pardubic o nájem pozemků Povodí Labe, s. p.  
Usnesení R2020-281 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s nájmem částí pozemků p. č. 1109/8 o výměře 126 m2, 1127/4 

o výměře 6 m2, p. p. č. 749/12 o výměře 58 m2 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 

951/8, 500 03 Hradec králové, IČ:70890005, pro statutární město Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046 za účelem umístění stavby „Cyklistická 

stezka Svítkov, Labe ř. km 693,7 až 965,0“. 

(5 pro) 
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17. Žádost Správy železnic, státní organizace o vydání souhlasu vlastníka pozemku 

Usnesení R2020-282 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby dráhy 

„Modernizace železničního uzlu Pardubice“ a to na pozemcích p. č. 1249, p. p. č. 1169/1, p. p. č. 

1168, p. p. č. 1163/1, p. p. č. 1157/5, p. p. č. 1156, p. p. č. 1155, p. p. č. 1151, p. p. č. 1108/3, p. 

p. č. 1108/1, p. p. č. 1105/14, p. p. č. 1104/19, p. p. č. 1102/5, p. p. č. 1105/9, p. p. č. 1166/1, p. 

p. č. 1166/2 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví statutární město Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 

1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, pro společnost Správa železnic, státní organizace, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70994234. 

 (5 pro)  

18. Nařízení statutárního města Pardubic č../2020, kterým se stanoví maximální ceny 

hřbitovních, některých kremačních a souvisejících služeb 
Usnesení R2020-283 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zněním předloženého Nařízení statutárního města Pardubice 

č.  X/2020, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních, některých kremačních a souvisejících 

služeb. 

(5 pro) 

Vypustit 

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

akci „Novostavba RD včetně napojení v Pardubicích - Svítkov“ 

Usnesení R2020-284 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD včetně napojení v Pardubicích - 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. 

(5 pro) 

Vypustit 

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 21/2014 na dodání informačního zpravodaje 

městského obvodu Pardubice VI „Pardubická šestka“ 
Usnesení R2020-285 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 21/2014 ve znění přílohy č. 1 tohoto 

usnesení, 

b) ukládá OES uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve znění přílohy č. 1. 

 (5 pro) 

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

na Důlku k.č.1074/93 - nn, knn“ 

Usnesení R2020-286 

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

souhlas na akci„Pce, Lány na Důlku k.č.1074/93 - nn, knn“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

 (5 pro) 

Vypustit 

22. I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 

Usnesení R2020-287 

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

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 (5 pro) 
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III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 22. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

C. Zápis z jednání komise rady 

 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2019-74      Usnesení R2019-131   Usnesení R2019-175 

Usnesení R2019-195  Usnesení R2019-202  Usnesení R2019-203 

Usnesení R2019-212  Usnesení R2019-221  Usnesení R2019-242 

Usnesení R2019-247  Usnesení R2019-248  Usnesení R2019-249 

Usnesení R2019-250  Usnesení R2019-251  Usnesení R2019-252 

Usnesení R2020-261 

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2018-1029 Usnesení R2019-48              Usnesení R2019-95 

Usnesení R2019-193  Usnesení R2019-204  Usnesení R2019-217 

Usnesení R2019-222  Usnesení R2019-230  Usnesení R2019-231 

Usnesení R2019-232  Usnesení R2019-233  Usnesení R2019-240 

Usnesení R2019-241  Usnesení R2020-255  Usnesení R2020-262 

Usnesení R2020-263  Usnesení R2020-264  Usnesení R2020-265 

 

 

V. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 16:30 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 06.02.2020 všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. František Socha PhD. v.r. 

 

dne: 07.02.2020 

 

 

dne:07.02.2020 

                                                                                                           PhDr. Petr Králíček v.r. 

                                  starosta MO Pardubice VI 


