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Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 39. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 1. 3. 2021 
od 16:30 hodin prostřednictvím telekonference 

  
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Ing. František 
Weisbauer 

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:   --- 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
2. Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Diskuse 
 
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Se zprávou seznámil starosta. Proběhla diskuse týkající se označení ročníku nadcházející Staročeské 
polabinské pouti s ohledem na zrušení loňského ročníku. Bylo dohodnuto, že pouť v roce 2021 bude 
označena jako 21. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 368 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 2/2021 - Organizace 
Staročeské polabinské pouti v městském obvodě Pardubice II v roce 2021 dle přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 369 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje smlouvu s firmou RYPE s.r.o. (IČ 01750496) 
o zajištění pořádání 21. Staročeské polabinské pouti – kulturní akce, která se bude konat dne 25. 9. 
2021 v městském obvodě Pardubice II.  
Cena za zajištění služeb bude vyúčtována po ukončení akce a nepřesáhne částku 95 000 Kč.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 370 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh nového Nařízení statutárního města Pardubic 
…/2021, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. U návrhu na usnesení č. 1 a 2 vysvětlil důvod navržení 
nesouhlasného usnesení. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 371 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej pozemku části pozemku 
označeného jako p.p.č. 4292/7 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Pardubice za účelem výstavby montované 
haly pro ruční mytí a čištění interiérů aut z důvodu rozporu se zaregistrovanou územní studií Fáblovka 
(na požadovaném pozemku má být veřejná komunikace). 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 372 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx a xxx o prodej části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3538/22 o výměře cca 1040 m2 v k.ú. Pardubice za účelem potencionální 
výstavby rodinného domu, z důvodu rozporu deklarovaného účelu koupě s územním plánem. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 373 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost společnosti RECUTECH s.r.o. o 
- výpůjčku části p.p.č. 4222 k.ú. Pardubice o výměře 13 m2 k.ú. Pardubice za účelem vybudování 
přístupového chodníku v rámci výstavby „Areál firmy RECUTECH s.r.o. – výrobní hala“ a 
- odkoupení vybudovaného po kolaudaci do vlastnictví statutárního města, za cenu 1.000,- Kč. 
Rada souhlasí s výpůjčkou a namísto odkoupení vybudovaného chodníku městem navrhuje po kolaudaci 
prodej logicky ucelené předmětné části pozemku žadateli. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 374 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „RVDSL1715_C_E_PADD3534-
PADD1HR_MET“ dle projektové dokumentace ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306,  763 02 Zlín–
Louky z důvodu vybudování nového rozvaděče v ul. Hradišťská včetně přípojky optického a metalického 
kabelu na parc.č. 4823, k.ú. Padubice, pro investora CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, 
IČ 040 84 063. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 375 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „JIP majetková – areál Pardubice – výrobna 
masných produktů“ dle projektové dokumentace MB plan 74 s.r.o., xxx, autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby z důvodu změny dokončené stavby a změny užívání na p.st.č. 10905, 8619 a p.p.č. 4826, 
3657/8 pro investora JIP majetková s.r.o., Nad Vinným potokem 1148/4, 10 100 Praha 10, IČ 259 
22 858. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 376 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Přístřešek pro auta“ dle projektové 
dokumentace A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, 301 00 Plzeň z důvodu plánované stavby ocelového 
přístřešku pro vystavení nových vozů Peugeot a Citroën na pozemku p.č. 3638/33 pro investora 
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Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice, IČ 252 56 181. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 377 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Rezidence Trnová – Bydlení v parku“ dle 
projektové dokumentace xxx z důvodu výstavby vícepodlažních bytových domů, mateřské školky a 
vzniku nové obslužné komunikace napojené do ul. J. Potůčka pro investora CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., 
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha, IČ 259 17 773. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Diskuse 
Ing. Vitochová se dotázala starosty, zda má nějakou informaci o plánovaném projednání stavby 
výškového 30 patrového domu na území Polabin v některé z komisí města. Starosta reagoval, že má 
informaci o tom, že tato stavba má být projednána v Komisi pro architekturu a urbanismus. Žádné další 
informace nemá. S investorem ani projektantem nebyl v kontaktu od podzimu 2019. 
 
Ing. Řezanina požádal členy rady o názor na usnesení vlády č. 113/2021, ve kterém vláda mimo jiné 
důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť prostory dětských hřišť uzavřít. Proběhla diskuse, 
kde všichni členové rady vyslovili svůj názor, ze kterého vyplynulo, že souhlasí, aby městský obvod volně 
přístupná dětská hřiště pomocí pásky neuzavíral. Uzavření dětského hřiště by bylo možné u oplocených 
a uzamykatelných hřišť, která se však na území MO Pardubice II nenachází. Zároveň se shodli na tom, že 
ve venkovních prostorech platí hygienická opatření, která jsou pro využívání dětských hřišť na území 
MO dostatečná. Ing. Weisbauer navrhoval v této souvislosti kontaktovat jednotlivá SVJ, ale tento návrh 
nebyl ostatními členy rady akceptován (zaslané informace by pouze kopírovaly informace opakovaně 
prezentované v médiích).  
 
 
 
Přílohy k usnesení: 368 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 2. 3. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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        Příloha k usnesení RMO č. 368 ze dne 1.3.2021 
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Projekt č. 2/2021  Organizace 21. Staročeské polabinské pouti v městském 

obvodě Pardubice II v roce 2021 

Organizátor:  Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 

Cíl:   Pokračovat v tradici organizace kulturní akce Staročeské polabinské pouti 
v městském obvodě  

Cílová skupina: Občané městského obvodu  

Organizace: Městský obvod zorganizuje pouť jako vlastní aktivitu ve spolupráci s firmou 
RYPE s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o zajištění pořádání kulturní akce 

Místo konání:  Veřejné prostranství – Park Jiřího Srbka, Pardubice 

Termín: Sobota 25. 9. 2021 (8:00 – 22:00 hodin) 

Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského 
obvodu, v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách 
městského obvodu, na výlepových plochách Služeb města Pardubic, a. s. a 
v prostředcích MHD 

Financování: Výdaje na organizaci Staročeské polabinské pouti hradí městský obvod 
Pardubice II z rozpočtu na rok 2021. 

Rozpočet: 380.000 Kč 
Rozpočet bude navýšen o finanční dary a příjmy z reklamní činnosti, které budou 
účelově užity na Staročeskou polabinskou pouť 2021. 

Výdaje:  Dle realizace uzavřené smlouvy o zajištění kulturní akce s dodavatelem 
(RYPE s.r.o.) nepřesáhne 95.000 Kč, ostatní dle objednávek a smluv uzavřených 
městským obvodem (služby, dohody, občerstvení, materiál, dary, OSA a další).  

Úhrady:  Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných 
služeb, dokladů z nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po ukončení 
prací apod. 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 1. 3. 2021 
usnesením č. 368. 

 

starosta                                                                                


