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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 

 
Přehled usnesení 

ze 43. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 2. 11. 2020 – ON-LINE 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová (připojila se po schválení programu schůze), Mgr. Ondřej 

Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:   
 
 

Schůzi zahájil místostarosta městského obvodu Pardubice I a přivítal všechny přítomné při on-
line schůzi rady. Zároveň konstatoval, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 43. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
Prezentace a představení záměru pro redakční přípravu čtvrtletníku „Pardubická 1“ – 
ZRUŠENO 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Vyjádření k projektové dokumentací pro umístění stavby „Pce, Na Ležánkách, p. č. 
1411/4,11 knn“ 

3. Diskuze 

 
Program 43. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen  (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 43. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis ze 42. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 43. mimořádné schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 43. mimořádné schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
          Marie Hubálková 
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1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

Usnesení č. 394 43/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s umístěním 1 ks oboustranného reklamního zařízení (oboustranný billboard na nosném 
sloupu) společnosti BARTH Reklamka a. s., IČ 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 
Pardubice - Dubina, o rozměru každé reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m, na části pozemku 
označeného jako p. p. č. 3928/1 v k.ú. Pardubice (ul. Hlaváčova). 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s umístěním 1 ks reklamního zařízení společnosti BARTH Reklamka a. s., IČ 25256181, se 
sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, o rozměru 5,1 m x 2,4 m na části pozemku 
označeného jako p. p. č. 4808/3 v k.ú. Pardubice (Masarykovo nám.). 
 
 
BOD 1.2 

Usnesení č. 395 43/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene - služebnosti a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na částech pozemků označených jako p. p. č. 2583/43, p. p. č. 2798/36 a p. p. č. 
2798/46, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., IČ 70994223, se 
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, ve prospěch statutárního města 
Pardubice, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu a v povinnosti strpět uložení přeložky 
výtlačných řadů v km 304,798 konkrétně SO 02-36-90 ŽST Pardubice hl. n., v rámci akce 
„Modernizace železničního uzlu Pardubice“, za jednorázovou úhradu, kterou uhradí investor, 
tj. Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, neboť se jedná o přeložku potrubí 
 
 
BOD 1.3 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s umístěním 1 ks reklamního zařízení xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 
Pardubice, o rozměru 3 m x 2,5 m na severní stěnu budovy č. p. 303, která je součástí 
pozemku označeného jako st. p. č. 795, Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice. 

Zdůvodnění: Viz vyjádření OHA, OMI a dalších. 
 
 
BOD 1.4 

Usnesení č. 396 43/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 4210/4 o výměře 20 m2 v k. ú. Pardubice, 
společnosti MediLa spol. s r.o., IČ 63217767, se sídlem Štrossova 1931, Bílé předměstí, 
530 03 Pardubice, za účelem umístění stanu, popř. kontejneru pro drive-in odběrové zařízení 
(pro odběry materiálu na vyšetření COVID – 19). 
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BOD 1.5 

Usnesení č. 397 43/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou části pozemku označené jako p. p. č. 1807/18 o výměře 2.276 m2 (dle 
geometrického plánu č. 9479-49/2020 p. p. č. 1807/19) v k. ú. Pardubice spolku Ústřední 
automotoklub České republiky z. s., IČ 00565555, se sídlem Na strži 1837/7, Krč, 140 00 
Praha, za účelem rozšíření stávající sportovní a výcvikové plochy areálu.  
 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentací pro umístění stavby „Pce, Na Ležánkách, 

p. č. 1411/4,11 knn“ 
Žadatel: MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807 

Investor: ČEZ Distribuce a. s. 
 
Usnesení č. 398 43/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s předloženou projektovou dokumentací pro umístění stavby „Pce, Na Ležánkách, p. č. 
1411/4,11 knn“. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 14:30 hodin,  
44. mimořádná schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční 

v pondělí 9. listopadu 2020 ve 14 hodin - on-line. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 2. 11. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek      Marie Hubálková 
 


