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

 
 

Přehled usnesení 
z 33. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 21. 4. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Marie Hubálková, Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. 

Vladimír Martinec 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni: Mgr. Ondřej Šebek 
 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I Alena Stehnová a přivítala všechny 
přítomné. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 

Program 33. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 
 

1. Revokace usnesení 
2. Informace o „Oznámení o zahájení řízení a možnosti vyjádřit se ve věci omezení 

veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na p.p.č 10274, 1767/5, 
1778/7 a 2629/10 vše v k. ú. Pardubice“ 

3. Zajištění sečí na území MO Pce I v roce 2020 
 
Program 33. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 33. mimoř. schůze Rady MO Pardubice I 
 

Zápis z 32. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu z 33. mimoř. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu z 33. mimoř. schůze RMO byly jmenováni: Jaroslav Menšík 
         Vladimír Martinec 
 
 

1. 

Revokace usnesení 
 
Usnesení č. 310 33/04/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
r e v o k u j e 
níže uvedené usnesení č. 252 27/01/20  (pro 4, proti 0, zdrž. 0): 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) podmiňuje provedení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu „Bytový dům 

Na Třísle“ na pozemcích parc. č. 4706 v k.ú. Pardubice, doplněním PD o vyřešení přístupu 
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k trase Císařského náhonu za účelem údržby a případných oprav, a to i mechanizovanou 
technikou, 

b) požaduje předložit doplněnou PD k vyjádření RMO Pardubice I před vydáním stavebního 
povolení, 

c) nemá další připomínky k projektové dokumentací pro spojené územní a stavební řízení na 
stavbu „Bytový dům Na Třísle“ na pozemcích parc. č. 4706 v k. ú. Pardubice. 

 

 

Dostavila se Marie Hubálková a Ondřej Šebek. 
 

2. 

Informace o „Oznámení o zahájení řízení a možnosti vyjádřit se ve věci 
omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na 

p.p.č 10274, 1767/5, 1778/7 a 2629/10 vše v k. ú. Pardubice“ 
 
Usnesení č. 311 33/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
a) s o u h l a s í 

přihlášením městského obvodu Pardubice I k účastenství v zahájeném řízení a možnosti 
vyjádřit se ve věci omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci 
na p.p.č. 10274, 1767/5, 1778/7 a 2629/10 vše v k.ú. Pardubice 

b) u k l á d á 
předložit odboru dopravy, odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města 
Pardubic námitky směřující proti omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci 

Z: Alena Stehnová 
T: ihned 

 

 

3. 

Zajištění sečí na území MO Pce I v roce 2020 
 
Usnesení č. 312 33/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o dílo „Provádění sečí trávy na území MO Pardubice I pro rok 2020“ 
přímým zadáním společnosti Služby města Pardubic a. s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, 
dle návrhu smlouvy, zpracované MO Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 12:30 hodin, 34. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 21. 4. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: Jaroslav Menšík, Vladimír Martinec 


