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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OES 
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 
Zápis 

z III. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 
konaného dne 17. 06. 2019 od 17:00 hodin  

v sále Siesta Rodinného Resortu ve Starých Čívicích 
 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko 
(příchod v 17:20 hod.), Ing. Tomáš Pelikán, Miroslav Jirsa, Martin Vencl, Michael 
Schneider (příchod 17:42 hod.), Mgr. Martin Kratochvíl (příchod v 17:04 hod.), 
Ing. Ondřej Karas, Robert Klčo (příchod 17:02 hod.), Ing. Jiří Doležal, CSc. 
 
Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 
Věra Lorenzová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 
Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI 
Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

 
Omluven: Daniel Křivka 
 
Zasedání zahájil pan Bc. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 17:00 hod., přivítal 
přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů 
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 
 
Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 
Bc. Petr Králíček – předsedající, Ing. František Socha, Ph.D., Ing. Ondřej Karas 
 
Hlasování: 10 pro 
 
p. Klčo – příchod 17:02 hod. 
        
Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 
Zdeněk Pešek, Ing. Tomáš Pelikán 
 
Hlasování: 11 pro 
 
p. Kratochvíl – příchod 17:04 hod. 
 
Ověřovateli zápisu byli určeni: 
Robert Klčo, Ing. Jiří Doležal, CSc. 
 
Hlasování: 12 pro 
 
Zapisovatelkou byla určena: 
Věra Lorenzová 
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Starosta konstatoval, že zápis z II. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení 
vyvěšeno na úřední desce.  
 
Bez rozpravy 
 
Hlasování: 12 pro 
 
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl zveřejněn na úřední desce.  
Navržený program byl schválen. 
 
1. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od II. zasedání 

ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI – 

předkladatel Robert Klčo 
3. II. a III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI – předkladatel Jiří Doležal 
4. Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2018 - předkladatel Jiří Doležal 
5. IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI – předkladatel Jiří Doležal 
6. Diskuse, beseda s občany  
 
Hlasování: 12 pro 
 
Zápis ze zasedání: 
 
Bod programu č. 1:  
Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od II. zasedání 
ZMO Pardubice VI  
Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 
 
Rozprava:  
 
p. Karas 
- ptá se, zdali existují zápisy z jednání s WRC Pardubice a fotbalisty SK Popkovice v rámci 
budování sportoviště Popkovice.  
p. starosta 
- proběhlo několik jednání s fotbalisty, chtějí zachovat starou boudu, nabízíme nějaké 
kompenzace. Se zástupcem WRC Pardubice proběhlo také jednání, nabídli jsme mu několik 
variant, preferuje řešení v blízkosti svého rodinného domu a stájí.    
p. Dvořáčková  
- má jiné informace o postoji zástupce WRC Pardubice a fotbalistů - jsou radikálně proti. 
- ptá se, jaké práce letos proběhly na ostrůvku u Bylanky. 
p.  Jílek 
- došlo k úpravě vodorovného dopravního značení ze strany k Bylance. 
p. Dvořáčková 
- chce se vyjádřit ke změně statutu, nejedná se podle ní o omezení pravomocí obvodů, obvody 
budou mít nově poradní hlas. 
občanka  
- ptá se, co bude dělat obvod se zastávkou ve Starých Čívicích, sama jednala s majitelkou 
dotčené nemovitosti, nabídla jí řešení. Majitelka nechce jednat s MO ani s DpmP. 
p. starosta 
- s paní bylo jednáno, byli jsme vstřícní, DpmP nabízel úplatné plnění, které paní 
neakceptovala, MO nabízel zajištění osvětlení v i kolem zastávky MHD. 
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p. Hromádko – příchod 17:20 hod. 
 
p. Pelikán 
- vyjádřil se k dané situaci, přišla jim výzva na odstranění zastávky. Nabídli jsme součinnost, 
provedli jsme stavební úpravy, které byly dohodnuty s majitelkou sousedící nemovitosti. 
V současné chvíli hledáme nové řešení pro umístění přístřešku zastávky.  
p. Dvořáčková  
- navrhla změnu vyjednávacího týmu stran zastávky. 
p. Kratochvíl 
- ptá se na studii lokality Svítkov V., kterou zadal zpracovat občan této lokality. 
p. starosta 
- rada projednala studii a vzala ji na vědomí. 
p. Pelikán 
- s panem jsme v kontaktu, studii předal na MmP na OHA a OD, jsou tam některá zajímavá 
řešení pro celou lokalitu u Bylanky.  
občan 
- čekal, že rada přijme k studii stanovisko.  
p. starosta 
- lokalita je dobudovaná, komunikace jsou zkolaudovány, jsou v záruční době, v záruční lhůtě 
není vhodné do lokality stavebně zasahovat. 
p. Pešek 
- byl v lokalitě Svítkov V  několikrát, neviděl tam výrazný problém. Konstatuje, že kolem jeho 
domu jede denně 14 tis. vozidel. 
p. Pelikán  
- došlo ke sloučení dvou problémů, dopravní situace ve Svítkov V a případnou výstavbou 
na louce u koní, ta tam ale v dohledné době nebude. 
občan 
- projekt lokality Svítkov V je od začátku špatný, lokalita má jen jeden výjezd, ačkoliv byly 
plánovány tři, proč se řeší lokalita za Bylankou, a ne Svítkov V? 
 
p. Schneider – příchod 17:42 hod. 
 
p. starosta 
- diskutující právě nařknul všechny odborníky (z Odboru hlavního architekta, Speciálního 
stavebního úřadu, Dopravního inspektorátu policie ČR a další), kteří se vyjadřovali 
a schvalovali projektovou dokumentaci, že špatně odvedli svou práci. Lokalita Svítkov 
V je dobře dopravně značena v souladu se zákonem.  Stará zástavba na druhém břehu 
Bylanky je dopravně značena špatně, jsou tam špatně značeny obytné zóny. Pan při koupi 
svého RD jistě věděl, do jaké lokality se stěhuje a jako dopravní inženýr věděl i dopravním 
uspořádání celé lokality.  
p. Hromádko 
- na radě jsme se domluvili že prozatím má obvod jiné priority než lokalitu Svítkov V. 
občan 
- se ptá na hřiště u cyklostezky, jaký je předběžný rozpočet, jak bude řešena správa 
sportoviště, kde se berou peníze na kompenzace, proč se raději neodkoupí pozemky 
soukromých osob. 
p. starosta 
- projekt připravuje MO, nyní probíhají jednání s dotčenými spolky, celé toto území 
je zastaralé a málo přístupné široké veřejnosti, proto chceme vytvořit komplex sportovišť, 
správcovství budeme řešit podobně jako řešíme u jiných hřišť v MO. Kompenzace navrhujeme 
férově spolkům, kteří v současnosti na tomto území v obvodu působí. 
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p. Dvořáčková 
- přesun kolbiště na závodiště byl pouze nápad, na stadionu Zlaté přilby bude vybudováno 
zavlažování, budou se tam stěhovat s americkým fotbalem ze stadionu a byla to jejich 
podmínka. 
občan 
- ptá se, kudy se bude vozit materiál na výstavbu sportoviště, když je tam cyklostezka.  
p. starosta 
- komunikace Táborská zhruba do poloviny fotbalového hřiště není cyklostezkou 
ale komunikací, jiné řešení dovozu materiálu není možné. 
p. Kratochvíl 
- ptá se na řešení křižovatky Přažská – Školní. 
p. Jílek 
- o prázdninách dojde jen k výměně asfaltové vrstvy komunikace včetně podkladových vrstev 
bez dopravní úpravy křižovatky Pražská – Školní.  
p. starosta 
- dohodl jsem se s ředitelem ŘSD, že ŘSD zpracuje projektovou dokumentaci na řešení této 
křižovatky, křižovatka bude řešena kruhově, časový horizont realizace cca 3 roky, ŘSD 
by mělo tuto investici pokrýt i finančně.  
p. Dvořáčková 
- jednala s ŘSD, alespoň odbočovací pruh do Svítkova se nepodařilo v rámci letošní opravy 
krytu komunikace prosadit. 
p. Klčo 
- jednal s ŘSD, budou řěšit i křižovatku u Zlaté přilby. 
občanka 
- ptá se na řešení situace ve Starých Čívicích, kde se bude stavět spousta domů, kudy se bude 
navážet stavební materiál. 
p. starosta 
- jednáme s investorem o možných řešeních dovozu materiálu na stavbu, existují variantní 
objízdné trasy, pokud nebude možné tyto použít, budou jezdit po stávajících komunikacích. 
občanka 
- vidí východisko v paralelní komunikaci přes průmyslovou zónu v Čívicích ústící na Trojici. 
p. Pešek 
- řešením není paralelní komunikace, ale obchvat města, který se 30 let připravuje. 
p. Doležal 
- jednáme za hospodářskou komoru o urychlení výstavby obchvatů Pardubic, není v silách 
obvodu řešit obchvaty. 
 
18:20 hod. odchod p. Klčo, p. Kratochvíl 
 
Usnesení Z2019-33: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 
 
Hlasování: 12 pro 
 
 
Bod programu č. 2: 
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI  
starosta seznámil přítomné se závěry jednání KV. 
 
18:25 hod. příchod p. Klčo, p. Kratochvíl 
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Usnesení Z2019-34: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 
souhlasí se způsobem, kterým Rada MO Pardubice VI provedla kontrolu usnesení ze svých 
schůzí, 
vypouští z evidence usnesení ZMO Pardubice VI č.: 
Z2019-27 Z2019-28  Z2019-29   
Z2019-30 Z2019-32 
ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č.: 
Z2016-99 Z2016-103  Z2018-141    
Z2019-31 
 
Hlasování: 14  pro  
 
 
Bod programu č. 3: 
II. a III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI 
p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV. 
 
Bez rozpravy 
 
Usnesení Z2019-35: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí II. a III. rozpočtové opatření MO Pardubice 
VI v roce 2019 ve znění přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.  
 
Hlasování: pro 14 
 
 
Bod programu č. 4: 
Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2018 
p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV. 
 
Bez rozpravy 
 
Usnesení Z2019-36: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) bere na vědomí předloženou zprávu Závěrečný účet – hospodaření Městského obvodu 
Pardubice VI za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
MO Pardubice VI za rok 2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

b) bere na vědomí výsledek uvedený ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 
MO Pardubice VI za rok 2018, 

c) souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice VI bez výhrad. 
 
Hlasování: 14 pro 
 
Bod programu č. 5: 
IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI 
p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV. 
 
Rozprava:  
 
p. Dvořáčková 
- dotaz na pol. Kanalizace Opočínek na kap. 29 - Zemědělství a lesní hospodářství - 1 mil Kč. 
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p. starosta 
- jde o příspěvek pro občany na vybudování kanalizace po veřejné části, pravidla poskytování 
budou schvalovány v zastupitelstvu. 
p. Dvořáčková 
- požaduje rozepisovat použití finančních prostředků na kap. 27 – Doprava, pol. Projektové 
dokumentace a inženýrská činnost na jednotlivé akce. 
p. starosta 
- p. Jílek připraví tabulku s rozpisem konkrétních akcí. 
 
Usnesení Z2019-37: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 
2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 
Hlasování: 14 pro  
 
 
Bod programu č. 6: 
Diskuse, beseda s občany 
 
Rozprava:  
 
občan 
- letiště plánuje zřízení cargo, řeší nějak obvod navýšení dopravní zátěže s tím spojené. 
p. Karas 
- nejedná se o zásadní navýšení, bude se ptát na zastupitelstvu města na případný rozsah 
navýšení. 
p. Dvořáčková 
- cargo zde již funguje, jde o nahodilé lety, cargo se nebude stavebně rozšiřovat. 
p. Jirsa 
- cargo se létá zejména v noci, dopravu zatěžuje minimálně. 
p. Pešek 
- pokud se bude rozšiřovat cargo, je potřeba znát stav případného zatížení dopravy, upozornil 
na časté přelety AWACS a zejména na odstávku letiště Čáslav a dvouletý provoz gripenů 
v Pardubicích.   
p. starosta 
- v Čáslavi proběhne rekonstrukce ranveje, Pardubice jsou záložním letištěm, nepřipadá 
v úvahu využití jiného letiště z hlediska armády. 
p. Kratochvíl 
- požaduje častější doplnění pytlíků na psí exkrementy podél Bylanky. 
p. Karas 
- ptá se, zdali je dostupná projektová dokumentace na kanalizaci na Opočínku. 
p. Dvořáčková 
- PD není veřejná, zpracovatel je VaK. Mají stavební povolení, teď se řeší spolufinancování 
města, VaKu a z dotací. 
p. Socha 
- dotazuje se p. Dvořáčkové na parkování u nádraží, situace je špatná není možné zaparkovat 
před jízdou vlakem. 
p. Dvořáčková 
- v okolí nádraží je k dispozici 860 parkovacích míst, navýšení v dohledné době není možné, 
nejsou v okolí městské pozemky. 
p. Jirsa – požaduje zasypat díry po betonových zábranách v ul. Hradčanská. 
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p. Jílek – bude zasypáno. 
občan 
- ptá se p. starosty na cestu podél slepého ramene od Svítkova do Rosic, zdali ji obvod VI. 
bude financovat. 
p. starosta 
- je pozvaný na zastupitelstvo MO Pardubice VII, problematiku zastupitelům 
MO Pardubice VII a občanům vysvětlí na jednání zastupitelstva. 
 
 
Pan starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval 
přítomným za účast, pozval je na IV. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, které se bude konat 
v pondělí 16.09.2019 v sále objektu Opočínek č.p. 53 a ukončil zasedání v 18:55 hod. 
 
 
Zapsala: Věra Lorenzová 
 
 
Tento zápis byl vyhotoven dne: 24.06.2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Robert Klčo v. r. 
 
dne: 25.06.2019 
 
 
Ing. Jiří Doležal, CSc. v. r. 
  
dne: 25.06.2019 
 
 
 
 
dne: 25.06.2019       Bc. Petr Králíček v. r. 
              starosta MO Pardubice VI 


