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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OSSK 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

z I. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 17. 12. 2018 od 17:00 hodin  

v sále hostince „U Pilařů“ v Popkovicích 

 

Přítomni: Miroslav Jirsa, Zdeněk Pešek, Jiří Chmelík, Martin Vencl, Michael Schneider, 

Mgr. Martin Kratochvíl, Milan Hromádko (příchod v 17:06 hod), Ing. Tomáš 

Pelikán, Bc. Petr Králíček, Ing. Ondřej Karas, Ing. Helena Dvořáčková, Ing. Jiří 

Doležal, CSc., Ing. František Socha, Ph.D., Daniel Křivka 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Mgr. Olga Remešová, referentka OSSK ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OSSK ÚMO Pardubice VI 

 

Omluven: Robert Klčo  

 

Neomluven: 

 

Host:  

 

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. Tomáš Pelikán 

 

Hlasování: 13 pro 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Miroslav Jirsa, Mgr. Martin Kratochvíl 

 

Hlasování: 13 pro 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Ing. Ondřej Karas, Ing. Helena Dvořáčková 

 

Hlasování: 13 pro 
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Zapisovatelkou byla určena: 

Mgr. Olga Remešová 

 

Starosta konstatoval, že zápis z XVIII. řádného a zápis z ustavujícího zasedání 

ZMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšeno na úřední desce. Paní Dvořáčková zaslala 

připomínku k zápisu z ustavující zasedání, kterou starosta navrhl připojit k minulému zápisu.  

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování: 13 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 posledního 

řádného zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

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

Robert Klčo 

3. VI. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 - předkladatel Jiří Doležal 

4. Plán investičních akcí na rok 2019 - předkladatel Petr Králíček 

5. Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019 – předkladatel Jiří Doležal 

6. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 - 2021 – předkladatel Jiří 

Doležal 

7. Odměny za výkon funkce členům ZMO Pardubice VI – předkladatel Jiří Doležal 

8. Stanovení výše náhrad výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou podnikající 

fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost – 

předkladatel Jiří Doležal 

9. Poskytování cestovních náhrad členům ZMO Pardubice VI – předkladatel Jiří Doležal 

10. Plán konání zasedání ZMO Pardubice VI a schůzí RMO Pardubice VI v roce 2019 – 

předkladatel Petr Králíček 

11.  Jednací řád ZMO Pardubice VI upravený dle nové organizační struktury - předkladatel 

Petr Králíček 

12.  Diskuse, beseda s občany  
 

Hlasování: 13 pro 

 

p. Hromádko – příchod v 17:06 

 

Zápis ze zasedání: 

 

Bod programu č. 1:  

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od posledního řádného 

zasedání ZMO Pardubice VI  

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

Rozprava:  

 

p. Dvořáčková 

- dotazuje se na stavbu ostrůvku v Popkovicích, zda došlo k přepracování projektové 

dokumentace nebo Policie ČR změnila stanovisko.  
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p. starosta 

- stavba byla provedena dle projektové dokumentace, která se nepřepracovávala. V  pátek 

14.  prosince na místě proběhlo kolaudační řízení a nic ze stavebních prací se měnit nebude. 

V průběhu stavby jsme požádali dopravní inspektorát Policie ČR, aby navrhla možnosti zvýšení 

bezpečnosti v tomto místě. Na základě doporučení dopravního inspektorátu Policie ČR byly, 

nad rámec projektové dokumentace, doplněny reflexní prvky v podobě „baliset“ a odrazek.  

 

p. Dvořáčková 

- zaslala dopis na Policii ČR a obdržela oficiální odpověď, že stavba není v souladu 

s projektovou dokumentací. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- vysvětluje, že nesoulad se netýkal samotné stavby, ale dopravní značky, která byla vyměněna 

za značku s vyšší reflexí. 

 

p. Dvořáčková 

- dotazuje se na usnesení Rady MO Pardubice VI ze dne 28. listopadu, (zpráva č. 3: Zajištění 

služeb „SVOZ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU ULOŽENÉHO DO ODPADOVÝCH 

NÁDOB“ a „SVOZ A LIKVIDACE OBSAHU NÁDOB NA PSÍ EXKREMENTY“, kde Rada MO 

Pardubice VI rozhodla, vzhledem k vysoké kvalitě prací, uzavřít smlouvu v režimu INHOUSE s 

firmou Služby města Pardubic, a.s.), požaduje vysvětlení, o jaké konkrétní odpady se jedná.  

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- vysvětluje, že se jedná o obsah zelených nádob umístěných po obvodě.  

 

p. Kratochvíl 

- požaduje, aby byl zastupitelům zaslán rozpracovaný Program rozvoje MO Pardubice VI na 

roky 2019 – 2022, aby mohli zaslat své náměty a připomínky. 

 

p. starosta 

- není problém zastupitelům zaslat Program rozvoje MO Pardubice VI na roky 2019 – 2022 

v rozpracované verzi. 
 

 

Usnesení Z2018-16: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování: 14  pro  

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI  

p. Chmelík, člen KV ZMO Pardubice VI, seznámil přítomné s jednáním KV. 

 

Rozprava:  

 

p. Dvořáčková  

- doporučuje vypustit usnesení č. Z2017-115  a vysvětluje důvody. 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-17: 

KV ZMO Pardubice VI: 
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a) doporučuje souhlasit se způsobem, kterým Rada MO Pardubice VI provedla kontrolu 

usnesení ze svých schůzí, 

b) doporučuje vypustit z evidence usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2018-149 Z2018-150  Z2018-151  

Z2018-152 Z2018-153  Z2018-154  

Z2018-155 Z2017-115                  Z2018-1 až Z2018-15   

c) doporučuje ponechat v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2016-99 Z2016-103 

Z2018-140  Z2018-141    

 

Hlasování: 14  pro  

 

 

Bod programu č. 3: 

VI. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 

p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV a připomněl, 

že pan Kratochvíl doporučil v Lánech na Důlku v prostoru za hospodou vybudovat zídku u 

kontejnerů a pan Jirsa navrhl provést šetření, na základě kterého by se udělaly potřebné opravy 

v obvodě.  
 

Rozprava: 

 

p. Kratochvíl 

- doplňuje svou poznámku k oplocení u kontejnerů a doporučuje ho vybudovat i v Opočínku. 

 

p. Socha 

- vysvětluje situaci kolem kontejnerů v Lánech na Důlku. Navrhuje zařadit vybudování 

kontejnerových stání do investičního plánu na příští rok. 

 

p. starosta 

- informuje o tom, že názory občanů na vybudování kontejnerových stání se liší, jedni jsou pro 

a druzí proti. Jednalo by se o vybudování kontejnerového stání uprostřed obce na návsi.  

 

p. Dvořáčková 

- dotazuje se, kde je úhrada za využití služebního auta pro potřeby předvolební kampaně pana 

starosty. 

 

p. starosta 

- znovu se omlouvá za svoje pochybení a podává vysvětlující informaci o tom, jakým způsobem 

byla provedena kompenzace. 

 

p. Dvořáčková 

- navrhuje nové usnesení ve znění:  

Zastupitelstvo MO Pardubice VI požaduje vyčíslení nákladů smlouvy o využití auta obvodu ve 

volební kampani pana starosty. 

 

Hlasování: pro 5 

       proti 4 (p. Křivka, p. Pešek, p. Schneider, p. Jirsa)  

       zdržel se 5 (p. Králíček, p. Socha, p. Vencl, p. Doležal, p. Hromádko) 
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Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-18: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje VI. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 

2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: pro 12 

       zdrželi se 2 (p. Dvořáčková, p. Chmelík) 
 

 

Bod programu č. 4: 

Plán investičních akcí na rok 2019  

p. starosta, uvedl tento bod programu, seznámil s ním zastupitele 

 

Rozprava: 

 

p. Socha 

- přimlouvá se k doplnění projektové dokumentace ke kontejnerovým stáním v Lánech na Důlku. 

 

p. Dvořáčková 

- vyjadřuje se ke studii na vybudování lávky pro pěší a cyklisty u rosického mostu a upozorňuje 

na to, že mostovka nad pilířem stávajícího mostu je v narušeném stavu.  

 

p. starosta 

- uvedené bude řešit projektová dokumentace.  

 

p. Karas 

- dotazuje se na možnost získání dotací na stavbu lávky přemosťující Labe. 

 

p. starosta 

- šance na získání dotace je velká, dotační oddělení na Magistrátu města Pardubic s možností 

využití dotací počítá v podobné výši, jako byla dotace čerpaná na cyklostezku. Přesné vyčíslení 

investiční akce nemáme, ale odhad projektanta se pohybuje mezi 20 až 25 mil. Kč, dotace by 

měla reálně pokrýt cca. 70% ceny investice.  

 

p. Dvořáčková 

- doplňuje informace k čerpání dotací. Upozorňuje na skutečnost, že obvod nemůže být 

příjemcem dotace. Pokud by se lávka stavěla, bude stavba stejně jako u cyklostezek převedena 

na hlavní magistrát a půjde tedy o stavbu města. 

 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-19: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí plán investičních akcí na rok 2019 dle přílohy 

č. 1 této zprávy. 

 

Hlasování:  14 pro 
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Bod programu č. 5: 

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019  

p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV a doporučuje 

více investovat. P. starosta osvětluje hlavní rozdíly v rozpočtu mezi rokem 2018 a 2019. 

 

Rozprava:  

 

p. Karas 

- dotazuje se na položku z rozpočtu, která se vztahuje ke kulturním přednáškám.  

 

p. Hývlová, vedoucí OSSK 

- podává vysvětlení, na co konkrétně budou finanční prostředky čerpány.  

 

p. Chmelík 

- požaduje vysvětlení položek v kapitole 27 - DOPRAVA, které jsou rozděleny na dvě částky. 

 

p. starosta 

- podává vysvětlení, že tyto položky jsou v rozpočtu již řadu let. Jedna položka pokrývá zimní 

údržbu, opravy po zimě a opravy havarijních stavů vozovek. Druhá položka je zřízena na opravy 

souvislých úseků komunikací.  

 

p. Karas 

- dotazuje se na položku z rozpočtu -  Poskytnuté dary z kapitoly 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 

p. Hývlová, vedoucí OSSK 

- vysvětluje použití finančních prostředků. 

 

p. Chmelík 

- dotazuje se, zda je počítáno s možností, že některé spolky či sdružení budou žádat o poskytnutí 

dotace např. na opravu kostela v Lánech na Důlku.  

 

p. Hývlová, vedoucí OSSK 

- dotace se zapracovávají do rozpočtu po obdržení žádosti od spolku či sdružení. 

 

p. Dvořáčková 

- dotazuje se na položku Veřejné osvětlení v obvodě z kapitoly 11 – HOSPODÁŘSTVÍ, na co 

konkrétně byla čerpána. 

 

p. Jílek 

- podal vysvětlení 

 

p. Karas 

- dotazuje se na položku Kanalizace Opočínek - poskytnuté dary z kapitoly 29 - ZEMĚDĚLSTVÍ 

A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. 

 

p. starosta 

- vysvětluje situaci ohledně kanalizace v Opočínku a způsob financování, dále na to, že se 

nejedná o akci obvodu.  

 

p. Socha 

- upozorňuje na nutnost osvětlení přechodu v ulici Pražská v blízkosti kasáren.  
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p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- informuje o plánované rozsáhlejší opravě komunikace od nadjezdu Paramo. V současnosti se 

připravuje projektová dokumentace, ze které je zřejmé, že dojde k posunutí přechodu a jeho 

osvětlení a vybudování ostrůvku.  

 

p. Dvořáčková 

- upozorňuje na křižovatku s ul. Školní v této oblasti. 

 

p. starosta 

- informuje o tom, že jedná s ŘSD a je v řešení i křižovatka s ul. Školní, Pražská, že ředitel ŘSD 

přislíbil zajištění projektové dokumentace, kde bude zpracováno nejvhodnější řešení této 

křižovatky. 

 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-20: 

a) Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje rozpočet  

Městského obvodu Pardubice VI na rok 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

b) Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí, že v případě neschválení rozpočtu 

statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018, budou se příjmy a výdaje 

realizované MO Pardubice VI v tomto období (tj. od 1.1.2019 do schválení rozpočtu 

statutárního města Pardubice na rok 2019) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového 

provizoria. 

c) Rada MO Pardubice VI je oprávněna provádět přesuny rozpočtových prostředků mezi 

jednotlivými schválenými výdajovými položkami do výše 300,0 tis Kč. 

d) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření v příjmové i 

výdajové části rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace nebo daru. 

e) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření v příjmové i 

výdajové části rozpočtu v případě, že Zastupitelstvo města Pardubice schválí rozdílnou výši 

transferu na dani z přidané hodnoty, než byla schválena ZMO Pardubice VI v rozpočtu MO 

Pardubice VI. Tímto rozpočtovým opatřením se docílí vyrovnanost rozpočtu. Toto oprávnění 

se týká pouze položek Daň z přidané hodnoty v příjmové části rozpočtu a položky Rezerva 

rozpočtu ve výdajové části, v kap. 98 – Všeobecná pokladní správa. 

f) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna použít finanční prostředky z pol. Rezerva rozpočtu 

– havarijní a krizová v kap. 98 – Všeobecná pokladní správa do v rozpočtu schválené výše na 

zřízení nových výdajových položek na provedení krizových opatření a neodkladné řešení 

havarijních stavů. 

g) O takto provedených rozpočtových opatřeních je povinna informovat ZMO Pardubice VI na 

nejbližším zasedání. 

 

Hlasování: 12 pro  

       2 zdrželi se (p. Dvořáčková, p. Chmelík) 

 

p. Hromádko, odchod v 18:10 

 

 

Bod programu č. 6: 

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019-2021 

p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV. 
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Rozprava:  

 

p. Pelikán 

- dotazuje se na položky z kapitoly 29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- vysvětluje, že se jedná o již řešené kanalizační přípojky v Opočínku.  

 

p. starosta 

- vyzývá p. Hývlovou k vysvětlení řádku číslo 6 Financování, kde je v roce 2019 uvedena částka 

20 840,4mil. a v letech 2020 a 2021 jen 4 mil. Kč. 

 

p. Hývlová, vedoucí OSSK 

- vysvětluje, že částka je tvořena složením dotačních prostředků obdržených v roce 2018, 

předpokládaného rozpočtu na dané roky a nespotřebovaných prostředků v roce 2018, tyto 

všechny budou zapojeny do financování 2019. V současné chvíli nevíme, zda dostaneme dotace 

na plánované investiční akce. Finance z dotací, které jsme obdrželi na cyklostezky a z akcí, 

které se letos nedokončily a nevyčerpaly, se přesunuly do rezervy rozpočtu. Předpokládá se, že 

je vyčerpáme v následujícím roce na v současnosti již nasmlouvané a plánované investiční 

akce.  

 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-21: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI 

na roky 2019 - 2021 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 10 pro  

       3 zdrželi se (p. Dvořáčková, p. Karas, p. Chmelík) 

 

p. Hromádko, příchod v 18:17 

 

Bod programu č. 7: 

Stanovení výše náhrad výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou podnikající 

fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost 

p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV.   

 

Rozprava:  

 

p. Karas 

- dotazuje se na rozdíly mezi jednotlivými obvody. 

 

p. starosta 

- proběhla konzultace mezi starosty na kolegiu starostů. Při návrhu jsme vycházeli z částek na 

MO Pardubice IV a VII a našich loňských. 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-22: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI  
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a) bere na vědomí výši poskytované měsíční odměny starostovi v souladu se z. č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,  

b) schvaluje v souladu s § 74 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od 1. ledna 2019 

poskytnutí odměny neuvolněnému zastupiteli v případě souběhu více funkcí až do výše souhrnu 

odměn za tři různé funkce, 

c) schvaluje s účinností od 1. ledna 2019 poskytnutí odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva, výborů a komisí ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 13 pro  

       1 zdrželi se (p. Karas) 

 

 

Bod programu č. 8: 

Stanovení výše náhrad výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou podnikající 

fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost 

p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV. Nemá žádné 

doplnění. 

 

Bez rozpravy 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-23: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje pro rok 2019 neuvolněným členům zastupitelstva, 

kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 

činnost, náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou 200,00 Kč 

za každou i započatou hodinu, v souhrnu maximálně 2.000,00 Kč za kalendářní měsíc. 

 

Hlasování: 14 pro  

 

Bod programu č. 9: 

Poskytování cestovních náhrad členům ZMO Pardubice VI 

p. Doležal, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV. 

 

Bez rozpravy 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-24: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI stanovuje poskytování cestovních náhrad členům 

zastupitelstva v souladu s vnitřním předpisem č. 8, o cestovních náhradách.  

 

Hlasování: 14 pro  

 

 

 

Bod programu č. 10: 

Plán konání zasedání ZMO Pardubice VI a schůzí RMO Pardubice VI v roce 2019 

p. starosta, uvedl tento bod programu, seznámil s ním zastupitele. 

 

Bez rozpravy 
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Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-25: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI  

a) schvaluje plán konání zasedání ZMO Pardubice VI v roce 2019 dle návrhu uvedeného v 

důvodové zprávě, 

b) bere na vědomí plán konání schůzí RMO Pardubice VI dle návrhu uvedeného v důvodové 

zprávě. 

 

Hlasování: 14 pro  

 

 

Bod programu č. 11: 

Jednací řád ZMO Pardubice VI upravený dle nové organizační struktury 

p. starosta, uvedl tento bod programu, seznámil s ním zastupitele. 

 

Bez rozpravy 

 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-26: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje s účinností od 01.01.2019 Jednací řád Zastupitelstva 

MO Pardubice VI ve znění přílohy č. 1. 

 

Hlasování:14 pro  

 

 

Bod programu č. 12: 

Diskuse, beseda s občany 

 

Rozprava:  

 

p. Kratochvíl 

- dotazuje se na možnost získání návrhu na změny územním plánu, protože se tyto změny z velké 

míry dotknou našich částí obvodu. 

 

p. Dvořáčková 

- podává informaci, že připomínky ke změně územního plánu byly již přijaty a uzavřeny 

v červenci tohoto roku, kdy skončila lhůta pro podání námitek. V tuto chvíli je návrh na změnu 

územního plánu vyvěšen na webových stránkách města.  

 

p. Chmelík 

- dotazuje se na opravu zábradlí u Bylanky. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- dle vyjádření ŘSD do Vánoc bude zábradlí opraveno. 

p. Pešek 

- dotazuje se p. Dvořáčkové, v jaké fázi je převod pozemků ve Starých Čívicích, kde byla podána 

žádost na odkup Nadaci města Pardubic.  
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p. starosta  

- doplňuje, že byla podaná žádost na odkup pozemků u mateřské školy a obdrželi jsme zamítavé 

stanovisko.  

 

p. Dvořáčková 

- není si vědoma existence této žádosti a požaduje ji zaslat mailem.  

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- dodává, že zastupitelé města Pardubic zamítli odkup pozemků. 

 

p. Kratochvíl 

- požaduje navýšení linek spojů MHD kvůli navýšení počtu obyvatel. Jedná se především o linky 

číslo 8 a 88. 

 

p. Pelikán 

- vysvětluje fungování dopravní obslužnosti a upozorňuje na nutnost podání žádosti ze strany 

města Pardubic. Dále podává informace k navýšení školních spojů směrem na Duklu. 

 

p. Dvořáčková 

- navrhuje, aby p. starosta dal podnět pro navýšení spojů. 

 

p. starosta 

- s podáním návrhu souhlasí a požádal členy zastupitelstva, aby zaslali návrhy na navýšení 

konkrétních spojů. 

 

p. Křivka 

- doporučuje zaměřit se na linku č. 14, je přeplněná z průmyslové zóny a v Čívicích se nedá 

nastoupit. 

 

p. Pelikán 

- vysvětluje, že na základě objednávky města Pardubic je možné zhodnotit možné varianty 

a vyjadřuje se konkrétně k lince č. 14. 

 

p. starosta 

- přislibuje schůzku s p. Pelikánem. 

 

p. Jirsa 

- dotazuje se, zda kontrolujeme čistotu komunikace v oblasti stavby Svítkov – západ. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- firmy jsou ze zákona povinni komunikaci čistit, zatím jsme nezaznamenali, že by byla 

komunikace výrazně znečištěna. 

 

p. Karas 

- pokládá dotaz na dopravní obslužnost stavby, kudy mohou jezdit automobily stavby.  

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- od nás nevzešel požadavek na to, aby nákladní automobily stavby nejezdily přes Svítkov. Pouze 

na minulém zastupitelstvu byl vznešen dotaz, zda by bylo možné při stavbě samotných domů 

požadovat obslužnost stavby mimo stávající komunikace. 
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Pan starosta poděkoval přítomným za účast, pozval je na II. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, 

které se bude konat v pondělí 18.03.2019 v místnosti objektu MŠ v Lánech na Důlku čp. 35 (po 

bývalé poště), popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a ukončil zasedání v 18:50 hod. 
 

 

Zapsala: Mgr. Olga Remešová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 27.12.2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Helena Dvořáčková v.r.  

 

dne: 27.12.2018 

 

Ing. Ondřej Karas v.r. 

    

dne: 27.12.2018 

 

dne: 27.12.2018       Bc. Petr Králíček v.r.  

                 starosta MO Pardubice VI 


