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

 

Č. j.   UMOI/3605/2021/SEKR/Mt 
Ev. č.   8959/2021 
Spis. zn.  42/2021 

Přehled usnesení 
z 56. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 19. 7. 2021 od 15:00 h v malé zasedací místnosti 
 

Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 
Martinec – on-line, Ing. arch. Jaroslav Menšík 

 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 

I. 
Program 56. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Projednání plánované výstavby bytových domů v ul. Sakařova 
2. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
3. Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pce, Palackého třída p. č. 

1778/76 knn“ 
4. Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice – 1. etapa (SO 01.3 Výšková část a střed 

a SO 01.6 Eskalátory) 
5. Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Pce_Palackého tř._GALERIE-přel. Kvn 35kV“ 
6. Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Pardubice Smilova p. č. 174/8 přeložka knn“ 
7. Objednávka odchytu a usmrcení nutrií 
8. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy 

na stavební práce – „Opravy asfaltových povrchů na místních a veřejných účelových 
komunikacích“ 

9. Diskuse 

Program 56. mimoř. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen        (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

1. 
Projednání plánované výstavby bytových domů v ul. Sakařova 

 
Usnesení č. 553 56/07/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s účastí Ivy Dolečkové, Ing. arch. Milana Košaře, Milana Podolce a Ing. Kateřiny Skladanové 
na schůzi Rady městského obvodu Pardubice I. 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 2, zdrž. 3) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s účastí Filipa Sedláka na schůzi Rady městského obvodu Pardubice I. 
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2. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 2.1 – BOD 2.5 STAŽENO 
 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci 

„Pce, Palackého třída p. č. 1778/76 knn“ 

 
Usnesení č. 554 56/07/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pce, Palackého třída p. č. 1778/76 knn“ 
- žadatelem je společnost SB projekt s. r. o., se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, 
IČ 27767442. 
 
 

4. 
Žádost o souhlas se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice – 

1. etapa (SO 01.3 Výšková část a střed a SO 01.6 Eskalátory) 

 
Usnesení č. 555 56/07/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice – 1. etapa (SO 01.3 Výšková 
část a střed a SO 01.6 Eskalátory)“ – žadatelem je společnost SB projekt s. r. o., se sídlem 
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 27767442, investorem stavby je Správa železnic, 
státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234. 
 
 

5. 
Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Pce_Palackého tř._GALERIE-přel. 

kvn 35kV“ 
 
Usnesení č. 556 56/07/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pce_Palackého tř._GALERIE-přel. kvn 
35kV“ – jedná se o nové kabelové vedení VN. Žadatelem je společnost PEN-projekty 
energetiky, s. r. o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 26011701, 
investorem je ČEZ Distribuce, a. s. 
 
 

6. 
Vyjádření k PD pro územní řízení na akci  

„Pardubice Smilova p. č. 174/8 přeložka knn“ 
 
STAŽENO 

Zdůvodnění: Doplnění k žádosti  

Požádat žadatele o doložení situace umístění objektu pro který se kabel NN přivádí. 
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7. 
Objednávka odchytu a usmrcení nutrií – cenový průzkum 

 
Usnesení č. 557 56/07/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   

a)   s c h v a l u j e  
provádění odchytu nutrií a jejich následného usmrcení dle bodu a) stanoviska odboru 
životního prostředí Magistrátu města Pardubic ze dne 26. 5. 2021, 

b)   u k l á d á 
objednat odchyt a následné usmrcení 30 nutrií dle cenové nabídky společnosti Služby 
města Pardubic a.s. ze dne 3. 4. 2021 ve výši 1.000,-Kč/ks bez DPH na území městského 
obvodu Pardubice I. 

 
 

8. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Dodatek č. 1 Rámcové 
smlouvy na stavební práce – „Opravy asfaltových povrchů na místních a 

veřejných účelových komunikacích“ 
 
Usnesení č. 558 56/07/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
výjimku ze Zadávacího řádu veřejných zakázek městského obvodu Pardubice I v platném 
znění – přímé zadání zhotoviteli – společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem 
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 252533361, v rámci zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení předmětu činnosti – Dodatek č. 1 Rámcové 
smlouvy na stavební práce – „Opravy asfaltových povrchů na místních a veřejných 
účelových komunikacích“. 
 
 


