Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Úřad MO Pardubice VI – OES
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis
z 49. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,
konané dne 11.10.2021 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI
Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek,., Milan Hromádko (příchod 15,55), Daniel Křivka
Omluven: Ing. František Socha PhD
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. 11 – „Žádost o prodej části pozemku “, č. 12 - „Žádost o vyjádření
k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci „Novostavba 3 x RD, zpevněné plochy,
přípojky, domovní vedení sítí na poz. č. st. 150, 627/29 (původní čísla pozemků), k. ú.: Staré
Čívice, (pozemky dle GP č. 959 – 484/2021), nová čísla pozemků, poz. č. 1247, 627/250,
627/249, 627/29, k. ú.: Staré Čívice“ a č. 13 - „Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
k územnímu souhlasu a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD Kostnická ul., Pardubice Svítkov“. Takto rozšířený program byl schválen

Program schůze:
I. Schválení zápisu z 48. řádné schůze Rady MO Pardubice VI
II. Projednání předložených zpráv: 1 – 13
III. Informativní zprávy: A - B
IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
V. Diskuse - různé
(3 pro)
I. Schválení zápisu z 48. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu
Zápis z 48. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce.
(3 pro)
Ověřovatelem zápisu z 49. schůze RMO Pardubice VI byl určen:
Daniel Křivka
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II. Předložené zprávy:
1. Oprava komunikace po výstavbě kanalizace v Opočínku
Usnesení R2021-620
Rada MO Pardubice VI bere na vědomí výsledky jednání starosty a místostarosty MO Pardubice
VI se zástupci města Pardubice a magistrátu města Pardubice týkající se financování opravy
komunikace po výstavbě kanalizace v Opočínku.
(3 pro)
2. Veřejná zakázka malého rozsahu „ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MO
PARDUBICE VI“
Rozprava:
- bylo navrženo vzhledem k rostoucím cenám cenám stavebního materiálu a prací navýšit cenu
plnění za jeden rok z 1 499 999,00 Kč (bez DPH) na 2 000 000,00 Kč (bez DPH) a navrhl
hlasovat podle bodu 3 s touto změnou
Usnesení R2021-621
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého
rozsahu „Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“ a ukládá Odboru investic, dopravy
a životního prostředí zahájit zadávací řízení s těmito změnami:
V příloze č. 1 – zadávací podmínky, čl. 2 - 2. Předmět veřejné zakázky a technické podmínky
Předpokládaná hodnota ročního plnění činí 2 000 000,00 Kč (bez DPH).

V příloze č. 1c – návrh rámcové smlouvy, článek č. I - Předmět díla, bod 9
9. Předpokládaný rozsah prací, které objednatel plánuje v průběhu jednoho kalendářního
roku realizovat je 2 000 000,00 Kč bez DPH .
(3 pro)
3. Veřejná zakázka malého rozsahu „DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB“
Rozprava:
- bylo navrženo hlasovat podle bodu 1
Usnesení R2021-622
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého
rozsahu „Dodávka kancelářských potřeb“ a ukládá Odboru investic, dopravy a životního
prostředí zahájit zadávací řízení.
(3 pro)
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4. Žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o výpůjčku částí pozemků a o převod
komunikace a technické infrastruktury
Usnesení R2021-623
Rada MO Pardubice VI:
a) Souhlasí s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 688/4 o výměře 92 m2,
p. p. č. 699/1 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města
Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, za
účelem výstavby komunikace a technické infrastruktury (VO) v rámci stavby
„Výstavba komunikací a v lokalitě Svítkov - západ“ pro Nadaci pro rozvoj města
Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, IČ:46495801.
b) Souhlasí s převodem vybudované komunikace a technické infrastruktury na částech
pozemků označených jako p. p. č. 688/4 o výměře 92 m2, p. p. č 699/1 o výměře 23
m2, vše v k.ú. Svítkov, do vlastnictví statutárního města Pardubice, dle schváleného
bodu II usnesení č. R/8009/2018.
(3 pro)
5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Demolice stavebních objektů na
parcele č. st. 49/1, k. ú. Lány na Důlku“
Usnesení R2021-624
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na akci
„Demolice stavebních objektů na parcele č. st. 49/1, k. ú. Lány na Důlku“ pro žadatele CreoPlan
s.r.o. se sídlem 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČ:05209072.
(3 pro)
Vypustit
6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební
povolení na akci „Novostavba kancelářské budovy a showroomu“
Usnesení R2021-625
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné
územní řízení a stavební povolení na akci „Novostavba kancelářské budovy a showroomu“, na
pozemcích p.č. 47/9, 48/1 a 47/1 vše v k. ú. Popkovice, pro žadatele.
(3 pro)
Vypustit
7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu souhlasu a ohlášení stavby
na akci „Novostavba RD na poz. č. 683/41, k. ú.: Svítkov“
Usnesení R2021-626
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu
souhlasu a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na poz. č. 683/41, k. ú.: Svítkov“ pro
žadatele společnost A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ:03777529,
za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a
odjíždět po silnici č. III/32221.
(3 pro)
Vypustit
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8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Lány na
Důlku, p.č.484/17 knn“
Usnesení R2021-627
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas na akci „Lány na Důlku, p.č.484/17 knn“ pro žadatele PEN – projekty energetiky, s.r.o.,
se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701.
(3 pro)
Vypustit
9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Popkovice,
Pražská, p.č. 86/2 knn“
Usnesení R2021-628
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas na akci „Popkovice, Pražská, p.č. 86/2 knn“ v k. ú. Popkovice pro žadatele PEN –
projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701.
(3 pro)
Vypustit
10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Úpravy
plynovodní přípojky k. ú. Svítkov pro rodinný dům č. p. 884“
Rozprava:
Radní byli seznámeni se sporem – jedná se o poškození pojezdové brány ve fázi prověřování
evidovaném na PČR, věc se týká dotčených pozemků
– byl navržen text nového usnesení
Rada MO Pardubice VI vydává nesouhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro
územní souhlas na akci „Úpravy plynovodní přípojky k. ú. Svítkov pro rodinný dům č. p. 884“
pro žadatele do doby vyřešení zmíněného sporu evidovaném na PČR
Usnesení R2021-629
Rada MO Pardubice VI vydává nesouhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas na akci „Úpravy plynovodní přípojky k. ú. Svítkov pro rodinný dům č. p. 884“ pro
žadatele do doby vyřešení zmíněného sporu evidovaném na PČR
(3 pro)
Vypustit
p. Hromádko – příchod 15,55
11. Žádost o prodej části pozemku
Usnesení R2021-630
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku označeného jako p. p. č.
745/3 o výměře cca 16 m2, v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se sídlem
Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele do doby vyřešení
zmíněného sporu evidovaném na PČR.
(4 pro)
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12. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci
„Novostavba 3 x RD, zpevněné plochy, přípojky, domovní vedení sítí na poz. č. st. 150,
627/29 (původní čísla pozemků), k. ú.: Staré Čívice, (pozemky dle GP č. 959 – 484/2021),
nová čísla pozemků, poz. č. 1247, 627/250, 627/249, 627/29, k. ú.: Staré Čívice“
Usnesení R2021-631
Rada MO Pardubice VI vydává nesouhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné
povolení na akci „Novostavba 3 x RD, zpevněné plochy, přípojky, domovní vedení sítí na poz. č.
st. 150, 627/29 (původní čísla pozemků), k. ú.: Staré Čívice, (pozemky dle GP č. 959 –
484/2021), nová čísla pozemků, poz. č. 1247, 627/250, 627/249, 627/29, k. ú.: Staré Čívice“ pro
žadatele společnost A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ:03777529 a
to z důvodu nesouladu navrhovaného řešení s ustanovením Územního plánu města Pardubic čl.
7. bod č. 4 - Zásady uspořádání bydlení a občanského vybavení.
(4 pro)
Vypustit
13. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu souhlasu a ohlášení stavby
na akci „Novostavba RD Kostnická ul., Pardubice - Svítkov“
Usnesení R2021-632
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a
stavebnímu řízení na akci „Novostavba RD Kostnická ul., Pardubice - Svítkov“ pro žadatele.
(4 pro)
Vypustit

III. Informativní zprávy:
A. Informativní zprávy pro 49. schůzi RMO Pardubice VI
B. Průběh investičních akcí
IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI:
Rada schvaluje vypustit z evidence
Usnesení R2021-578 Usnesení R2021-597 Usnesení R2021-599
Usnesení R2021-600 Usnesení R2021-612 Usnesení R2021-614
Usnesení R2021-615
Rada schvaluje vést v evidenci
Usnesení R2019-48
Usnesení R2020-255
Usnesení R2020-367 Usnesení R2020-381
Usnesení R2020-450 Usnesení R2021-482
Usnesení R2021-487 Usnesení R2021-488
Usnesení R2021-519 Usnesení R2021-520
Usnesení R2021-522 Usnesení R2021-523
Usnesení R2021-539 Usnesení R2021-544
Usnesení R2021-547 Usnesení R2021-548
Usnesení R2021-550 Usnesení R2021-551
Usnesení R2021-558 Usnesení R2021-569
Usnesení R2021-571 Usnesení R2021-572
Usnesení R2021-581 Usnesení R2021-582
Usnesení R2021-584 Usnesení R2021-590
Usnesení R2021-592 Usnesení R2021-593

Usnesení R2020-304
Usnesení R2020-400
Usnesení R2021-483
Usnesení R2021-506
Usnesení R2021-521
Usnesení R2021-538
Usnesení R2021-546
Usnesení R2021-549
Usnesení R2021-557
Usnesení R2021-570
Usnesení R2021-580
Usnesení R2021-583
Usnesení R2021-591
Usnesení R2021-601
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Usnesení R2021-602
Usnesení R2021-605
Usnesení R2021-619

VI.

Usnesení R2021-603
Usnesení R2021-611

Usnesení R2021-604
Usnesení R2021-613

Diskuse - různé:

Schůze byla ukončena v 16:25 hodin.
Zpracoval: Ing. Aleš Herák
Zápis byl vyhotoven dne 14.10.2021, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
Ověřovatel zápisu: Daniel Křivka v.r.

dne: 14.10.2021

dne: 14.10.2021
PhDr. Petr Králíček v.r.
starosta MO Pardubice VI
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