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

 

 
Přehled usnesení 

z 57. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 30. 8. 2021 od 15:00 h v malé zasedací místnosti 

 

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

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

I. 
Program 57. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Pardubice Smilova p. č. 174/8 přeložka knn“ 
3. Vyjádření k PD pro územní řízení stavby „Novostavba zpevněných ploch pro možnost 

parkování vozidel“ 
4. Vyjádření k PD pro spojené územní s stavební řízení stavby „Dostavba a oprava OC 

Grand Pardubice“ 
5. Vyjádření k PD pro územní řízení stavby „Pardubice, Bezdíčkova 219 přeložka knn“ 
6. Vyjádření k PD pro vydání stavebního povolení pro záměr „ASKO + FMZ Pardubice“ 
7. Schválení smlouvy o dodávce kalendářů 
8. Rozhodnutí o stavební uzávěře 
9. Schválení odměny za provedení inženýrské a poradenské činnosti při projednání a vydání 

územního opatření o stavební uzávěře 
10. Rozhodnutí o zadání zakázky malého rozsahu – Nákup košů Tyršovy sady 
11. Žádost o vyjádření Rady MO Pardubice I k udělení výjimky ze zákazu konzumace 

alkoholických nápojů 
12. Zahradnické práce – doobjednání kůry k výsadbám v r. 2021 
13. Schválení dohody o ukončení smlouvy 
14. Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 15. 9. 2021 
15. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2021 
16. Úprava rozpočtového opatření č. 3 
17. Vyjádření k PD pro společné povolení - „Přestavba obchod. Centra Pardubice, etapa I. 

Parkoviště, Palackého tř. 2748“ 
18. Vyjádření k PD pro společné povolení - „Přestavba obchod. Centra Pardubice, etapa II. 

Hypermarket, Palackého tř. 2748, Pardubice“ 
19. Vyjádření k PD bouracích prací na akci „Demolice RD Sladkovského“ 
20. Vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení na akci „Revitalizace vnitrobloku 

Palackého - Štefánikova“ 
21. Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Metropolitní optická síť - Pernerova“ 
22. Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Jednotný systém řízení parkování a efektivního 

využití volných parkovacích kapacit na území Statutárního města Pardubice“ 
23. Výběrové řízení č. VŘ 1/2021 „Projektová dokumentace – regenerace vnitrobloků 

ohraničených ulicemi Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – IV. etapa“ 
24. Výběrové řízení č. VŘ 2/2021 „Projektová dokumentace – Účelová komunikace ul. Br. 

Veverkových“ 
25. Výběrové řízení č. VŘ 3/2021 „Oprava chodníku ul. Gebauerova“ 
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26. Výběrové řízení č. VŘ 5/2021 „Stavební úprava chodníku v ul. Štrossova – vpravo 
v rozsahu SO 101 a SO 103“ 

27. Informativní zpráva - Garáže ul. Arnošta z Pardubic 
28. Diskuse 

Program 57. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen         (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 559 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
p o n e c h á v á   v   p l a t n o s t i 
následující usnesení RMO Pardubice I č. 206 z 25. 11. 2019: 
Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í 
se zápisem existujících zákonných věcných břemen ve prospěch společnosti Elektrárny 
Opatovice, a. s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, 
vzniklých na základě ustanovení § 22 odst. 5) zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a 
spotřebě elektřiny, ve spojení s § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon 
č. 79/1957 Sb. případně ustanovení § 20 zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a potřebě 
tepla, který zrušil ustanovení § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., do katastru nemovitostí 
bezúplatně formou souhlasného prohlášení, na pozemcích označených jako st. p. č. 6265/2, 
st. p. č. 9454, st. p. č. 9538/2, st. p. č. 7400, vše v k. ú. Pardubice 
 
 

BOD 1.2 

Usnesení č. 560 57/08/21    (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 části pozemku 
označeném jako p. p. č. 2774/3 v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za účelem  umístění a 
provozování přípojky datového kabelu pro investiční akci města „Metropolitní optická síť – 
Automatické mlýny, přípojka pro Centrální polytechnické dílny“, za cenu 320,- Kč/bm, délka 
trasy 34,1 m. 
 
 

BOD 1.3 

Usnesení č. 561 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 252/1 o výměře 303 m2, p. p. č. 252/18 o 
výměře 236 m2, p. p. č. 252/27 o výměře 445 m2, p. p. č. 252/34 o výměře 63 m2 k. ú. Pardubice 
společnosti T-STRING Pardubice, a.s., IČO 45534586, se sídlem Pardubice, Masarykovo 
nám. 1484, PSČ 53230, za účelem úpravy veřejného prostranství u objektu  
T-String Pardubice, a.s. – úprava veřejného prostranství bude navazovat na nově navrhované 
vstupy do objektů – jedná se o terénní úpravy, nové a rekonstruované zpevněné plochy, 
umístění vyrovnávacích schodišť a prvků pro sezení, úpravy a doplnění zeleně. 
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BOD 1.4 

Usnesení č. 562 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se záměrem prodeje pozemku v ul. Štefánikova, označeného jako st. p. č. 878 - zastavěná 
plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 350 m2, v k. ú. Pardubice formou veřejné dobrovolné 
dražby. 
 
 
BOD 1.5 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1295/1 o výměře 179 m2 (dle GP 8979-

12127/2018 p. p. č. 1295/9) k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxx, Pardubice, 

b) se zřízením služebností cesty a stezky na částech pozemků označených jako 1290/17 
p. p. č. 886/3, p. p. č. 1295/1, vše v k. ú. Pardubice, k pozemkům označeným jako p. p. č. 
1298/13, st. p. č. 254 a části pozemku označeného jako p. p. č. 1295/1 (dle GP 8979-
12127/2018 p. p. č. 1295/9), vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch žadatele. 

Zdůvodnění: 
Rada městského obvodu se přiklání k vyjádření OHA. Nedoporučujeme prodávat a pokud ano 
tak zmenšit plochu prodeje tak, aby hranice prodávané části pozemku vedla jako spojnice mezi 
SV rohem pozemku p. č. 1295/5 respektive 1295/10 - schválený prodej Padevětová a SZ 
rohem p. p. č. 1295/6, tak aby zůstala plocha pro budoucí komunikaci. 
 
 
BOD 1.6 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemků označených p. 
p. č. 5208/3 o celkové výměře 2.970 m2, p. p. č. 1542 o celkové výměře 317 m2, vše v k. ú. 
Pardubice ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
Pardubice, za část pozemku označeného jako p. p. č. 1455/11 o výměře cca 8.768 m2 v k. ú. 
Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Zdůvodnění: 
Rada městského obvodu se přiklání k nesouhlasným vyjádřením odborů MmP. 
 
 
BOD 1.7 

Usnesení č. 563 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem částí pozemků označených jako p. p. č. 2629/14 o výměře cca 17 m2, p. p. č. 
2629/9 o výměře cca 70 m2, vše v k. ú Pardubice společnosti NewCo Immo CZ GmbH, 
registrační číslo HRB510168, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar- Legefeld, 
Spolková republika Německo, zastoupená odštěpným závodem NewCo Immo CZ GmbH, 
odštěpný závod, IČO 04325893, se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice za 
podmínky zachování sloupu trolejové trakce. 
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BOD 1.8 

Usnesení č. 564 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s nájmem pozemků označených jako st. p. č. 10268 o výměře 199 m2, st. p. č. 10433 

o výměře 23 m2, vše v k. ú. Pardubice, společnosti Pardubická plavební a.s., IČO 
25936972, se sídlem nábřeží Václava Havla 2746, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
za účelem umístění objektů ve vlastnictví společnosti s tím, že společnost bude zajišťovat 
údržbu části pozemku označeného jako p. p. č.  359/1 o výměře 125 m2 v k. ú. Pardubice 
bez nároků na úhradu vynaložených nákladů, 

b) s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 359/1 o výměře 28 m2 v k. ú. Pardubice 
společnosti Pardubická plavební a.s., IČO 25936972, se sídlem nábřeží Václava Havla 
2746, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za účelem údržby zeleně. 

 
 

BOD 1.9 

Usnesení č. 565 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1749/6 o výměře cca 567 m2 v k. ú. 

Pardubice společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 
956/31, 779 00 Olomouc, 

b) s odkoupením části pozemků označených jako p. p. č. 5348 o výměře cca 249 m2 (původně 
st. p. č. 1253 a st. p. č. 3162), p. p. č. 1751/1 o výměře cca 318 m2, vše v k. ú. Pardubice, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
 

BOD 1.10 

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 nájmem částí pozemků za účelem umístění a provozování Z-BOXŮ společnosti Zásilkovna 
s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, které slouží 
pro podání a výdej zásilek objednaných v e-shopech, a to: 
1. - část pozemku označeného jako p. p. č. 3000/3 o výměře 2 m2 v k. ú. Pardubice 
2. - část pozemku označeného jako p. p. č. 1718/25 o výměře 2 m2 v k. ú. Pardubice 
3. - část pozemku označeného jako p. p. č. 619/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Pardubice 
4. - část pozemku označeného jako p. p. č. 2704/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Pardubice. 
Zdůvodnění: 
Rada městského obvodu doporučuje vybrat jiné vhodnější lokality mimo veřejnou zeleň popř. 
umístit zařízení do vnitřních prostor budov. 
 
 

BOD 1.11 

Usnesení č. 566 57/08/21    (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. 3000/9, p. p. č. 3000/24, p. p. č. 1740/4, p. p. č. 1743/8, p. p. č. 1749/6, 
p. p. č. 1753/14, p. p. č. 2075/8, p. p. č. 2082/41, p. p. č. 2082/59, p. p. č. 2583/6, p. p. č. 
2583/4, p. p. č. 2605/56, p. p. č. 2643/1, p. p. č. 2665/28, p. p. č. 2665/38, p. p. č. 2798/34, 
p. p. č. 3000/1, p. p. č. 3000/3, p. p. č. 3000/23, p. p. č. 3000/25, p. p. č. 3906/14, p. p. č. 
3906/16, p. p. č. 3907/6, p. p. č. 3907/7, p. p. č. 3907/14, p. p. č. 3909/2, p. p. č. 3909/4, p. p. č. 
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3910/2, p. p. č. 3910/4, p. p. č. 3911/2, p. p. č. 3911/9, p. p. č. 3913/2, p. p. č. 3913/3, p. p. č. 
3926/5, p. p. č. 3927/7, p. p. č. 3928/2, p. p. č. 3930/1, p. p. č. 3930/3, p. p. č. 3933, p. p. č. 
4752, p. p. č. 5136, p. p. č. 3907/15, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým 
plánem č. 8931-058/2018, spočívajícího v umístění a provozování vybudovaného souboru 
veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí v ul. Hlaváčova a v ul. Palackého, 
za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 
 
 

BOD 1.12 

Usnesení č. 567 57/08/21    (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. 695/12, p. p. č. 3884/27, p. p. č. 695/13, p. p. č. 3884/26, p. p. č. 
744/49, p. p. č. 744/46, p. p. č. 2573/5, p. p. č. 2573/8, p. p. č. 3885/9, p. p. č. 3885/10, 3885/14, 
p. p. č. 2774/55, p. p. č. 3884/19, p. p. č. 3884/25, p. p. č. 3884/23, p. p. č. 2772/18, p. p. č 
695/14, p. p. č. 2772/28, p. p. č. 2772/7, p. p. č. 695/11, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu 
určeném geometrickým plánem č. 8438-001/2017, spočívajícího v umístění a provozování 
vybudovaného souboru veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí v ul. kpt. Jaroše a ul. 
Hlaváčova, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč+DPH. 
 
 

BOD 1.13 

Usnesení č. 568 57/08/21    (pro 3, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s poskytnutím slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích 
města za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 u níže uvedených smluv: 
 

 
 
 

p.p.č. k.ú. smlouva dle VS platba za leden-duben 30% sleva roční platba bez DPH

409/20 Studánka 3107503 12 565,00 Kč                    3 769,50 Kč     37 696,00 Kč

214/8 Ohrazenice 3107558 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

214/8 Ohrazenice 3107559 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

2115/5 Pardubice 3107561 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

2303/1 Pardubice 3107562 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

2165/30 Pardubice 3107563 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

2580/4 Pardubice 3107564 10 771,00 Kč                    3 231,30 Kč     32 312,00 Kč

1718/1 Pardubice 3107565 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

2986/4 Pardubice 3107566 10 771,00 Kč                    3 231,30 Kč     32 312,00 Kč

902/3 Pardubice 3107567 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

409/93 Studánka 3107568 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

409/29 Studánka 3107569 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

3702/5 Pardubice 3107570 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

3647/36 Pardubice 3107572 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

3710/1 Pardubice 3107574 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

3647/29 Pardubice 3107575 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

68/2 Trnová 3107577 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

3884/21 Pardubice 3107580 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

3907/11 Pardubice 3107581 10 771,00 Kč                    3 231,30 Kč     32 312,00 Kč

3615/2 Pardubice 3107585 10 771,00 Kč                    3 231,30 Kč     32 312,00 Kč

3000/3 Pardubice 3107586 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

769/15 Pardubice 3107591 5 385,00 Kč                       1 615,50 Kč     16 156,00 Kč

165/2 Semtín 3107596 10 771,00 Kč                    3 231,30 Kč     32 312,00 Kč

262/93 Dražkovice 3107611 10 771,00 Kč                    3 231,30 Kč     32 312,00 Kč

262/95 Dražkovice 3107613 10 771,00 Kč                    3 231,30 Kč     32 312,00 Kč

179 507,00 Kč                  53 852,10 Kč   
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BOD 1.14 

Usnesení č. 569 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 671/1, p. p. č. 
672/1, p. p. č. 672/3, p. p. č. 672/4, p. p. č. 672/14, p. p. č. 672/16, p. p. č. 672/18, p. p. č. 
2684/6, p. p. č. 2685/1, p. p. č. 2685/3, p. p. č. 2685/4, p. p. č. 2685/5, p. p. č. 4110, vše v k. ú. 
Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9628-175/2020, spočívajícího 
v provozování  vybudované optické sítě uložené v rámci akce „Metropolitní optická síť 
Pardubice, Na Ležánkách - Mezi Mosty, 457_2011, Optická síť Edera a.s., ul. 
Na Ležánkách 245, 42/2020“, ve smyslu § 1257 OZ, ve prospěch společnosti EDERA Group 
a. s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, Pardubice. 
 
 
BOD 1.15 

Usnesení č. 570 57/08/21    (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. 316/3 o výměře 1.182 m2 v k. ú. Pardubice 
za účelem výstavby „Rezidence Na DOLÍKU“ (komerční prostory, byty, parkovací stání). 
Zdůvodnění: 
Po provedení kolaudace stavby se rada městského obvodů může znovu zabývat prodejem 
předmětného pozemku. 
 
 
BOD 1.16 

Usnesení č. 571 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 1759/14 o výměře 464 m2 a p. p. č. 

2629/15 o výměře 96 m2, vše v k. ú. Pardubice, společnosti Asko Invest Tschechien 
s. r. o., IČO 28538757, se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 12000, 
za účelem výstavby zastávek MHD (SO 101 komunikace a zpevněné plochy, SO 301 – 
Veřejné osvětlení) v rámci stavby „Zastávky BUS, ASKO Pardubice“, 

b) s odkoupením vybudovaných zastávek MHD na částech pozemků označených jako p. p. č. 
1759/14 o výměře 464 m2 a p. p. č. 2629/15 o výměře 96 m2, vše v k.ú. Pardubice, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. 

c) za podmínky, že nedojde k pokácení lípy srdčité, které jsou součástí stromořadí. 
 
 
BOD 1.17 

Usnesení č. 572 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s předložením návrhu na výpověď smlouvy o výpůjčce č. V_0159/MOI ze dne 14.7.2010 
na část p. p. č. 316/13 o výměře 62,5 m2 k. ú. Pardubice, uzavřené mezi Statutárním městem 
Pardubice a xxxxxxxxxxxxx, bytem Pardubice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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BOD 1.18 

Usnesení č. 573 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodloužením doby výpůjčky níže uvedených části pozemků společnosti Dopravní podnik 
města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 
2141, PSČ 53220, za účelem provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD (bez 
reklamních ploch, s reklamními plochami a se stánkem trafiky) -uvedeno v níže uvedeném 
seznamu:  

  Název zastávky k.ú. č. parcely  m2 reklama Poznámka ÚMO 

11 Krajský úřad DC Pardubice 29/1 7,5 ANO   I 

12 Krajský úřad ZC Pardubice 2654/8 7,5 ANO   I 

23 Masarykovo nám. I - směr HK Pardubice 252/1 15 ANO   I 

24 Masarykovo nám. II - směr HK Pardubice 252/1 15 ANO   I 

25 Masarykovo nám. - směr Chr. Pardubice 3875/17 22,5 ANO   I 

29 Palackého DC Pardubice 2604/1 15 ANO   I 

30 Autobus. nádraží - U Marka DC Pardubice 2082/41 52,5 ANO   I 

31 Autobus. nádraží - U Marka ZC Pardubice 1740/4, 1740/5 52,5 ANO   I 

41 Bezdíčkova DC Pardubice 864/56 7,5 ANO   I 

47 U Kostelíčka DC Pardubice 2772/7 7,5 ANO plus trafika I 

 
 

2. 
Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Pardubice Smilova p. č. 174/8 přeložka knn“ 
 
Usnesení č. 574 57/08/21    (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 „Pardubice Smilova p. č. 174/8 přeložka 
knn“ – jedná se o nové kabelové vedení NN. 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. 
 
 

3. 
Vyjádření k PD pro územní řízení stavby  

„Novostavba zpevněných ploch pro možnost parkování vozidel“ 
 

STAŽENO 
 
 

4. 
Vyjádření k PD pro spojené územní a stavební řízení stavby  

„Dostavba a oprava OC Grand Pardubice“ 
 
Usnesení č. 575 57/08/21    (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 spojené územní a stavební řízení stavby „Dostavba a oprava 
OC Grand Pardubice“. Investorem je PSN s.r.o., IČ 17048869, se sídlem Seifertova 9/823, 
130 00 Praha 3. 
 
 

5. 
Vyjádření k PD pro územní řízení stavby 
„Pardubice Bezdíčkova 219 přeložka nn“ 

 
Usnesení č. 576 57/08/21    (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 „Pardubice Bezdíčkova 219 přeložka 
nn“. jedná se o nové kabelové vedení NN. 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 vydání stavebního povolení pro záměr  

„ASKO + FMZ Pardubice“ 
 
Usnesení č. 577 57/08/21    (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 vydání stavebního povolení pro záměr „ASKO + FMZ 
Pardubice“. Stavebníkem je ASKO Invest Tschechien s.r.o., se sídlem Nákupní 444/6, 10200 
Praha 10 - Šterboholy. 
 
 

7. 
Schválení smlouvy o dodávce kalendářů 

 
Usnesení č. 578 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o dodávce 60 ks stolních kalendářů s dodavatelem HELIOS Jiří Razskazov, 
se sídlem Nerudova 2772, 530 02 Pardubice, IČ 13180282, ve znění uvedeném v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

8. 
Rozhodnutí o stavební uzávěře 

 
Usnesení č. 579 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
u k l á d á 
starostce Bc. Aleně Stehnové, aby zajistila zpracování návrhu územního opatření o stavební 
uzávěře. Předmětem územního opatření o stavební uzávěře bude zákaz novostaveb bytových 
domů v oblasti definované novým územním plánem jako plocha U07 s platností do doby nabytí 
účinnosti projednávaného nového územního plánu města Pardubic v nejbližším možném 
termínu toto územní opatření bude projednáno na mimořádné schůzi rady městského obvodu.  
 
 
  



9 

 

9. 
Schválení odměny za provedení inženýrské a poradenské činnosti při 

projednání a vydání územního opatření o stavební uzávěře 
 
Usnesení č. 580 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

a)   s o u h l a s í 
s nabídkou na provedení inženýrské a poradenské činnosti při projednání a vydání 
územního opatření o stavební uzávěře, kterou podal Ing. Josef Filipi.  

b)   u k l á d á 
starostce Bc. Aleně Stehnové objednat provedení inženýrské a poradenské činnosti u Ing. 
Josefa Filipi       Termín: 6. 9. 2021 

c)   u k l á d á 
starostce Bc. Aleně Stehnové informovat Radu města Pardubic o úmyslu vydat výše 
uvedené územní opatření o stavební uzávěře.   Termín: 13. 9. 2021 

 
Usnesení č. 581 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e  
odměnu ve výši Kč 30.000,-Kč za provedení inženýrské a poradenské činnosti při projednání 
a vydání územního opatření o stavební uzávěře Ing. Josefu Filipi.  
 
 

10. 
Rozhodnutí o zadání zakázky malého rozsahu – Nákup košů Tyršovy sady 

 
Usnesení č. 582 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu formou objednávky na „Nákup košů Tyršovy sady“ 
společnosti VenDesign s.r.o., se sídlem Heršpická 5, 639 00 Brno, IČ 29312825. 
 
 

11. 
Žádost o vyjádření Rady MO Pardubice I k udělení výjimky ze zákazu 

konzumace alkoholických nápojů 
 
Usnesení č. 583 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
r o z h o d l a 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 13/2006, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 1/2010, č. 6/2010 č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, 
č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, 
č. 8/2017, č. 5/2018, č. 2/2019 a 5/2020 o veřejném pořádku tak, že uděluje výjimku ze zákazu 
konzumace alkoholických nápojů žadateli – Ing. Kateřině Haškové, regionální manažerce ODS 
Pardubického kraje, při konání níže uvedených předvolebních akcí  
- dne 15. 9. 2021 od 13:00 h do 17:00 h na Masarykově náměstí 
- dne 6. 10. 2021 na třídě Míru před lékárnou.  
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12. 
Zahradnické práce – doobjednání štěpky k výsadbám v r. 2021 

 
Usnesení č. 584 57/08/21    (pro x, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy formou objednávky „Zahradnické práce – dodávka a doplnění štěpky 
k výsadbám pro rok 2021“ přímým zadáním Pavlu Kuchaříkovi, se sídlem Sezemice, 
Kladina 5, IČ 12964913 v množství 60 m3 za cenu 790,-Kč/m3. 
 
 

13. 
Schválení dohody o ukončení smlouvy 

 
Usnesení č. 585 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
návrh dohody o ukončení spolupráce ze dne 21. 8. 2019 mezi společností Depro Real s. r. 
o., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, městským obvodem Pardubice I, se sídlem 
U Divadla 828, Pardubice a společností PRODIN a. s., se sídlem K Vápence 2745, 
Pardubice. 
 
 

14. 
Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 15. 9. 2021 
 
Usnesení č. 586 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
program na 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 15. 9. 2021: 
 

1. Prezentace „Terminál B“ 
2. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
3. Stavební uzávěra 
4. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2021Bb 
5. Úprava rozpočtového opatření č. 3 
6. Revokace usnesení č. 30 Z ze dne 3. 3. 2019 
7. Kontrolní zpráva č. 12 
8. Diskuze 
 
 

15. 
Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2021 

 
Usnesení č. 587 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

s pololetním hospodařením městského obvodu Pardubice I za rok 2021 bez výhrad, 
2.   u k l á d á 

předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 
Termín: 15. 9. 2021 
Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
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16. 
Úprava rozpočtového opatření č. 3 

 
Usnesení č. 588 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1.   s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtového opatření č. 3 - na příjmové straně rozpočtu snižujeme položku 
„Finanční vypořádání s MMP“ o Kč 25,52 a z důvodu vyrovnanosti rozpočtu o tutéž částku 
snižujeme rezervu rozpočtu; vzhledem k tomu, že konsolidační položky musely být 
rozpočtovány už k 30. 6. 2021, byla příslušná úprava rozpočtově provedena, 

2.   u k l á d á 
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

Termín: 15. 9. 2021 
Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 

 
 

17. 
Vyjádření k PD pro společné povolení -   

„Přestavba obchod. Centra Pardubice, etapa I. Parkoviště, Palackého tř. 2748“ 
 
STAŽENO 
 
 

18. 
Vyjádření k PD pro společné povolení -   

„Přestavba obchod. Centra Pardubice, etapa II. Hypermarket, 
Palackého tř. 2748, Pardubice“ 

 
STAŽENO 
 
 

19. 
Vyjádření k PD bouracích prací na akci „Demolice RD Sladkovského“ 

 
Usnesení č. 589 57/08/21    (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 bouracích prací na akci „Demolice RD Sladkovského“ na p. p. č. 
956 v k. ú. Pardubice, Sladkovského 452, Pardubice. Investorem je xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 
 
 

20. 
Vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební řízení na akci „Revitalizace 

vnitrobloku Palackého – Štefánikova“ 
 
Usnesení č. 590 57/08/21    (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 sloučené územní a stavební řízení na akci „Revitalizace 
vnitrobloku Palackého – Štefánikova“. Žadatelem je PD Servis Pardubice s. r. o., se sídlem 
Žižkova 321, Pardubice – Svítkov, IČ 46509160, investorem je společnost Harmonie Brno, se 
sídlem Štolbova 2886, Pardubice, IČ 26312913. 
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21. 
Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Metropolitní optická síť – Pernerova“ 
 

Usnesení č. 591 57/08/21    (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 „Metropolitní optická síť – Pernerova“. 
Žadatelem je společnost astalon s. r. o., se sídlem Hůrka 54, Pardubice, IČ 27542009, 
stavebníkem je společnost EDERA Group a. s.. 
 
 

22. 
Vyjádření k PD pro územní řízení na akci  

„Jednotný systém řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích 
kapacit na území Statutárního města Pardubice“ 

 

Usnesení č. 592 57/08/21    (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 „Jednotný systém řízení parkování a 
efektivního využití volných parkovacích kapacit na území Statutárního města 
Pardubice“. Jedná se o osazení 2 ks sloupů a napájecího kabelového vedení na p. p. č. 
1718/26, 2787/3, 17185/1 a st. p. č. 6025/2 v k. ú Pardubice. Žadatelem je společnost Prodin 
a. s., se sídlem K Vápence 2745, Pardubice, IČ 25292161, investorem je Statutární město 
Pardubice. 
 
 

23. 
Výběrové řízení č. VŘ 1/2021 „Projektová dokumentace – regenerace vnitrobloků 

ohraničených ulicemi Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – IV. etapa“ 
 

Usnesení č. 593 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s t a n o v u j e 

proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku; 
2)  s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 1/2021 „Projektová dokumentace – 
regenerace vnitrobloků ohraničených ulicemi Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká 
– IV. etapa“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 1/2021 „Projektová dokumentace – regenerace vnitrobloků ohraničených 
ulicemi Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – IV. etapa“, dle směrnice č. 12 Zadávací 
řád veřejných zakázek malého rozsahu:  
1) PRODIN a.s., IČ: 25292161, se sídlem Pardubice, K Vápence 2745 
2) DSP a.s., IČ: 27555917, se sídlem Kostěnice 111 
3) Jiří Stránský, IČ: 40129942, Staré Hradiště 142 
4) INDESING s.r.o., IČ: 26876035, se sídlem Jezbořice 110 
5) VECTURA Pardubice s.r.o., IČ: 03020223, se sídlem Pardubice, 17. listopadu 233 

4)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 1/2021:  
- Ondřeje Šebka 
- Marii Hubálkovou 
- Jaroslava Menšíka 

b) náhradníky: Vladimíra Martince, Romana Harmata, Petra Janatu 
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c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 
5)   u k l á d á 

svolat hodnotící komisi na pondělí 13. září 2021 ve 14:00 hodin. 
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 
Termín: 3. 9. 2021 

 
 

24. 
Výběrové řízení č. VŘ 2/2021 „Projektová dokumentace – Účelová komunikace 

ul. Br. Veverkových“ 
 

Usnesení č. 594 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s t a n o v u j e 

proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku; 
2)  s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 2/2021 „Projektová dokumentace – 
Účelová komunikace ul. Br. Veverkových“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 2/2021 „Projektová dokumentace – Účelová komunikace ul. Br. Veverkových“, 
dle směrnice č. 12 Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu:  
1) PRODIN a.s., IČ: 25292161, se sídlem Pardubice, K Vápence 2745 
2) DSP a.s., IČ: 27555917, se sídlem Kostěnice 111 
3) Jiří Stránský, IČ: 40129942, Staré Hradiště 142 
4) INDESING s.r.o., IČ: 26876035, se sídlem Jezbořice 110 
5) VECTURA Pardubice s.r.o., IČ: 03020223, se sídlem Pardubice, 17. listopadu 233 

4)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 2/2021:  
- Ondřeje Šebka 
- Marii Hubálkovou 
- Jaroslava Menšíka 

b) náhradníky: Vladimíra Martince, Romana Harmata, Petra Janatu 
c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 

5)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 13. září 2021 ve 14:15 hodin. 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 
Termín: 3. 9. 2021 

 
 

25. 
Výběrové řízení č. VŘ 3/2021 „Oprava chodníku ul. Gebauerova“ 

 

Usnesení č. 595 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s t a n o v u j e 

proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku; 
2)  s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 3/2021 „Oprava chodníku ul. 
Gebauerova“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 3/2021 „Oprava chodníku ul. Gebauerova“, dle směrnice č. 12 Zadávací řád 
veřejných zakázek malého rozsahu:  
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1) Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572 
2) Chládek a Tintěra a.s., IČ: 25253361 
3) MIROS Pardubice a.s., IČ: 27523934  
4)  Agrostav Pardubice a.s., IČ: 46506063 
5)   Labská, majetková s.r.o., IČ: 28806671   

4)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 3/2021:  
- Ondřeje Šebka 
- Marii Hubálkovou 
- Jaroslava Menšíka 

b) náhradníky: Vladimíra Martince, Romana Harmata, Petra Janatu 
c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 

5)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 13. září 2021 ve 14:30 hodin. 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 
Termín: 3. 9. 2021 

 
 

26. 
Výběrové řízení č. VŘ 5/2021 „Stavební úprava chodníku v ul. Štrossova – 

vpravo v rozsahu SO 101 a SO 103“ 
 

Usnesení č. 596 57/08/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s t a n o v u j e 

proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku; 
2)  s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 5/2021 „Stavební úprava chodníku 
v ul. Štrossova vpravo v rozsahu SO 101 a SO 103“, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

3)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 5/2021 „Stavební úprava chodníku v ul. Štrossova vpravo v rozsahu SO 101 a 
SO 103“, dle směrnice č. 12 Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu:  
1) Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572 
2) Chládek a Tintěra a.s., IČ: 25253361 
3) MIROS Pardubice a.s., IČ: 27523934  
4)  Agrostav Pardubice a.s., IČ: 46506063 
5)   Labská, majetková s.r.o., IČ: 28806671   

4)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 5/2021:  
- Ondřeje Šebka 
- Marii Hubálkovou 
- Jaroslava Menšíka 

b) náhradníky: Vladimíra Martince, Romana Harmata, Petra Janatu 
c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 

5)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 13. září 2021 ve 14:45 hodin. 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 
Termín: 3. 9. 2021 


