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

 

 
Přehled usnesení 

z 52. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 12. 4. 2021 od 15:00 h on-line 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 

Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 

I. 
Program 52. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Prezentace záměru umístění Z-box (Jan Chaloupka, obchodní zástupce Z-box) 
2. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
3. Vyjádření k PD pro územního řízení stavby „Metropolitní optická síť – Automatické mlýny“ 
4. Vyjádření k projektové dokumentaci - stavební úpravy interiéru restaurace Caffetteria 

na třídě Míru č. p. 450 
5. Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba rodinného 

domu v Labské ulici“ na p. č. 471 k. ú. Pardubice 
6. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Vodovodní přípojka pro RD Pardubice, 

Labská č. p. 1814“ 
7. Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby „Pardubice, ul. JUDr. 

Krpaty – kanalizace a vodovod 1. etapa“ 
8. Vyjádření k záměru uložení teplovodního potrubí - tepelná přípojka pro novostavbu 

domova pro seniory ve Štrossově ulici 
9. Přemístění 3 ks kontejnerů na separovaný sběr na chodník vedle č. p. 1073 Wintrova 

a vybudování kontejnerového stání 
10. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 
11. Návrh na stanovení aktualizace záplavového území významného vodního toku Chrudimka 
12. Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 21. 4. 2021 
13. Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
14. Diskuse 
 
 

2. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 2.1 

Usnesení č. 474 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 414/34, p. p. č. 409/244, p. p. č. 409/179, p. p. č. 409/175, p. p. č. 
409/177, p. p. č. 473, p. p. č. 409/176, p. p. č. 456, p. p. č. 409/37, p. p. č. 409/36, p. p. č. 
409/38, p. p. č. 469/1, p. p. č. 469/2, p. p. č. 468/2, p. p. č. 424/65, p. p. č. 424/66, p. p. č. 
458/1, p. p. č. 457/11, p. p. č. 457/2, p. p. č. 424/64, p. p. č. 424/63, p. p. č. 424/62, p. p. č. 
424/2, p. p. č. 409/39, p. p. č. 409/192, p. p. č. 409/27, p. p. č. 409/20, p. p. č. 409/189, st. p. č. 
896, p. p. č. 409/21, p. p. č. 409/22, p. p. č. 409/23, p. p. č. 409/25, p. p. č. 409/30, p. p. č. 
409/33, p. p. č. 409/34, p. p. č. 409/31, p. p. č. 409/48, p. p. č. 409/47, p. p. č. 409/46, p. p. č. 
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409/52, p. p. č. 409/45, p. p. č. 409/51, p. p. č. 409/54, p. p. č. 409/53, p. p. č. 409/44, p. p. č. 
409/87, p. p. č. 409/32, p. p. č. 409/79, p. p. č. 409/81, p. p. č. 409/76, p. p. č. 409/75, p. p. č. 
409/77, p. p. č. 409/82, p. p. č. 409/84, p. p. č. 409/80, p. p. č. 233/36, p. p. č. 233/4, p. p. č. 
391/1, p. p. č. 129/15, p. p. č. 136/28, p. p. č. 129/16, p. p. č. 94/16, p. p. č. 95/1, p. p. č. 98/6, 
p. p. č. 387/1, p. p. č. 136/23, p. p. č. 351/22, vše  v k. ú. Studánka, p. p. č. 897/7, p. p. č. 
902/2, p. p. č. 2731/8, p. p. č. 2731/9, p. p. č. 3679/5, p. p. č. 2981/9, p. p. č. 833/9, p. p. č. 
2981/27, p. p. č. 3679/4, p. p. č. 2981/29, p. p. č. 849/1, p. p. č. 2981/24, p. p. č. 851/12, p. p. č. 
831/3, p. p. č. 832/28, p. p. č. 832/29, p. p. č. 616/1, p. p. č. 619/5, p. p. č. 619/1, st. p. č. 6828, 
p. p. č. 851/11, p. p. č. 854/1, p. p. č. 890/7, p. p. č. 2730/7, p. p. č. 882/41, vše v k. ú. 
Pardubice, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se 
sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, za účelem uložení a provozování 
optické sítě v rámci stavby „INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“, dle § 1257, (in 
personam). 
 
 
BOD 2.2 

Usnesení č. 475 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 1718/1, p. p. č. 2787/3, st. p. č. 7388/1, vše v k. ú. Pardubice, 
v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9433-001/2020, spočívajícího v umístění a 
provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení ve stávající trase uloženého 
v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – nábřeží Závodu Míru – oprava a modernizace“ 
za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH. 
 
 
BOD 2.3 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 4, zdrž. 1) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se záměrem převodu pozemku označeného jako p. p. č. 4138 o výměře 318 m2 a části 
pozemku označeného jako p. p. č. 372/8 o výměře cca 8.458 m2, vše v k. ú. Pardubice, a to 
formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Rozvojový fond Pardubice 
a.s., IČO 25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Zdůvodnění: 
Nedoporučujeme vklad uvedených pozemků do doby realizace „Revitalizace letního stadionu“ 
a vydání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu park. domu. 
 
 
BOD 2.4 

Usnesení č. 476 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zvýšením výměry vypůjčených částí pozemků označených jako p. p. č. 723/1 z výměry 208 
na výměru 229 m2, p. p. č. 723/34 z výměry 269 na výměru 361 m2, p. p. č. 723/52 z výměry 
14 m2 na výměru 28 m2, p. p. č. 723/50 z výměry 6 m2 na výměru 8 m2, p. p. č. 723/29 z výměry 
17 m2 na výměru 30 m2, vše v k. ú. Pardubice a s výpůjčkou části pozemku označeného jako 
p. p. č. 723/33 o výměře 1 m2, v k. ú. Pardubice, za účelem vybudování nových parkovacích 
míst, přístupových chodníků, rozšíření komunikace a revizních šachet kanalizace, v rámci 
stavby „Polyfunkční dům Kamenec“. 
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Usnesení č. 477 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s převodem vybudovaného rozšíření přístupových chodníků komunikace na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 723/1 o výměře 21 m2, p. p. č. 723/34 o výměře 92 m2, p. p. č. 723/52 
o výměře 14 m2, p. p. č. 723/50 o výměře 6 m2, p. p. č. 723/29 o výměře 13 m2, p. p. č. 723/33 
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, dle 
schváleného bodu II usnesení č. R/3933/2020. 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 4, zdrž. 1) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 723/1 o výměře cca 47 m2 v k. ú. Pardubice 
za účelem vybudování částí parkovacích míst (parkovací místa jsou z části navržena na 
pozemku žadatele). 
Zdůvodnění: nesouhlasíme s prodejem části p. p. č. 723/1 o ploše 47 m2, nutnost zachování 
pásu zeleně, který bude alespoň částečně oddělovat stávající protější bytový dům od 
parkovacích míst nové stavby. 
 
 
BOD 2.5 

Usnesení č. 478 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na částech pozemků označených 
jako p. p. č. 608/9, p. p. č. 609/4, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým 
plánem č. 9789-6164/2020, spočívajícího v provozování nově vybudovaného plynárenského 
zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS HAV Pardubice – Ke Kamenci HP“. 
 
 
BOD 2.6 

Usnesení č. 479 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s vydáním souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 616/1 v k. ú. Pardubice se 
vzdušným přesahem zateplovacího systému 160 mm na bytovém domu Společenství 
vlastníků jednotek domu čp. 1190-91, Dašická, Pardubice, IČO 25972391, se sídlem 
Dašická 1191, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na pozemku označeném jako st. p. č. 3961 
v k. ú. Pardubice. 
 
 
BOD 2.7 

Usnesení č. 480 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou části pozemků označených jako p. p. č. 316/3 o výměře 37 m2, p. p. č. 316/13 

o výměře 97 m2, p. p. č. 316/7 o výměře 3 m2, vše v k. ú. Pardubice společnosti PSN s.r.o., 
IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem 
vybudování sjezdů, chodníků, odvodňovacího žlabu a potrubí k odvodnění uličních vpustí 
a liniového žlabu v rámci stavby „Parkovací dům Pardubice“, 

b) s odkoupením vybudovaných sjezdů, chodníků, odvodňovacího žlabu a potrubí k odvodnění 
uličních vpustí a liniového žlabu na částech pozemků označených jako p. p. č. 316/3 
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o výměře 37 m2, p. p. č. 316/13 o výměře 97 m2, p. p. č. 316/7 o výměře 3 m2, vše v k. ú. 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. 

 
 

3. 
Vyjádření k PD pro územního řízení stavby  

„Metropolitní optická síť – Automatické mlýny“ 
 

Usnesení č. 481 52/04/21    (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 dokumentací pro územní řízení stavby „Metropolitní optická síť – Automatické 
mlýny“ – jedná se o uložení optického kabelu na mostní konstrukci v trase. Žadatelem je 
společnost astalon s. r. o., se sídlem Hůrka 54, Pardubice, IČ 27542009. 
 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci - stavební úpravy interiéru restaurace 

Caffetteria na třídě Míru č. p. 450 
 

Usnesení č. 482 52/04/21    (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 na drobné stavební úpravy interiéru restaurace a s tím spojenou 
změnu užívání některých místností restaurace Caffetteria na třídě Míru č. p. 450 na st. p. č. 
358/3 v k. ú. Pardubice. 
 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby 

„Novostavba rodinného domu v Labské ulici“ na p. č. 471 k. ú. Pardubice 
 

Usnesení č. 483 52/04/21    (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 stavby „Novostavba rodinného domu v Labské 
ulici“ na p. č. 471 k. ú. Pardubice. 
 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Vodovodní přípojka pro RD 

Pardubice, Labská č. p. 1814“ 
 

Usnesení č. 484 52/04/21    (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 stavby „Vodovodní přípojka pro RD Pardubice, Labská č. p. 1814“ 
na p. č. 2655/1 a st. p. č. 211/3 v k. ú. Pardubice. 
 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby 

„Pardubice, ul. JUDr. Krpaty – kanalizace a vodovod 1. etapa“ 
 
Usnesení č. 485 52/04/21    (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 
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k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby „Pardubice, ul. JUDr. Krpaty – 
kanalizace a vodovod 1. etapa“ na pozemcích č. p. 596/8 a 598/6 v k. ú. Pardubice. Jedná se 
o výměnu dožilých kanalizačních a vodovodních přípojek. 
 
 

8. 
Vyjádření k záměru uložení teplovodního potrubí - tepelná přípojka 

pro novostavbu domova pro seniory ve Štrossově ulici 
 

Usnesení č. 486 52/04/21    (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 záměru uložení teplovodního potrubí společnosti Elektrárny Opatovice a. s., IČ 28800621, 
na p. č. 4132/2 v k. ú. Pardubice, které bude sloužit jako tepelná přípojka pro novostavbu 
domova pro seniory ve Štrossově ulici. 
 
 

9. 
Přemístění 3 ks kontejnerů na separovaný sběr (papír, sklo, plasty) na chodník 

vedle č. p. 1073 Wintrova a vybudování kontejnerového stání 
 

Usnesení č. 487 52/04/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou městského 
obvodu Pardubice I, na základě informace odboru životního prostředí MmP ze dne 26. 3. 2021 
(p. Roman Slach) 
a) n e s o u h l a s í 

s návrhem zástupců SVJ Wintrova II čp. 1314 na přemístění 3 ks kontejnerů 
na separovaný sběr (papír, sklo, plasty) na chodník vedle č. p. 1073 Wintrova, 

b) n a v r h u j e 
s ohledem na dispozici ulic, vytíženost komunikací, bezpečnost uživatelů a zachování 
vzhledu lokality vybudování kontejnerového stání pro 3 kontejnery na zelené ploše 
v křížení ulic Wintrova II a bezejmenná (p. p. č. 723/29); kontejnerové stání navrhujeme 
rozšířením stávajícího chodníku ze zámkové dlažby, provedením jednoduchého ohrazení 
proti rozletu odpadků a úpravou – snížením obrubníku chodníku v délce cca 2 m 
pro vyvezení kontejnerů ke kuka vozu, 

c) ž á d á 
odbor životního prostředí MmP o vybudování kontejnerového stání na předmětném místě 
přednostně v plánu výstavby kontejnerových stání. 

 
 

10. 
Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 

 

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 pronájmem prostor o výměře 153 m2 nacházející se v přízemí objektu čp. 828 ul. U Divadla 
stojícího na pozemku označeném jako st. p. č. 291 k. ú. a obec Pardubice, část obce Zelené 
Předměstí společnosti Monkey Pizza PCE s. r. o., IČ 077 49 686, se sídlem Kaprova 42/14, 
Staré Město, 100 00 Praha 1 za účelem provozování bageterie Monkey Baquette. Prostor 
nemá sociální zařízení. Poslední účel užívání prodejna oděvů a sportovního vybavení. 
Nájemce zajistí změnu účelu užívání na SÚ, bude-li to třeba. Plátcům DPH je k nájemnému 
připočtena DPH v platné výši. 
Zdůvodnění: 
Na úpravu tohoto prostoru je zpracována PD a je určen pro úpravu dalších kanceláří a 
vybudování vstupního prostoru s recepcí pro obsluhu celé budovy. Ve schváleném rozpočtu 
MOI na rok 2021 je již rezervovaná finanční částka na stavební úpravy. 
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11. 
Návrh na stanovení aktualizace záplavového území 

významného vodního toku Chrudimka 
 
Usnesení č. 488 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou městského 
obvodu Pardubice I 
n e n a v r h u j e 
vzhledem k rozsahu záplavového území mimo aktivní zónu omezující podmínky pro činnosti, 
které by v něm mohly probíhat. Z přiložené mapy je zřejmé, že předmětné záplavové území je 
vymezeno korytem řeky Chrudimky se stávajícími protipovodňovými opatřeními (hráze zděné, 
sypané). Záplavové území zasahuje rovněž rekreační plochy v Bubeníkových sadech a 
rekonstruované plochy kolem Matičního jezera. 
 
 

12. 
Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 21. 4. 2021 
 
Usnesení č. 489 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
program na 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 21. 4. 2021: 
 

1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
2. Prezentace paní Langrové „Bytový komplex“ 
3. Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I 
4. Diskuze 
 
 

13. 
Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

 
Usnesení č. 490 52/04/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 10 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I, 

2. p o n e c h á v á   v   d l o u h o d o b é   e v i d e n c i  
usnesení č. 439 

3. p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i  
usnesení č. 61, 62, 347, 443 

4. v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e 
usnesení č. 263, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 

 
 


