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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

 

 
 

Z á p i s 
z 25. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 10. 2. 2016 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Bc. Marta Vitochová, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík,  
                   Milan Drahoš/od bodu 2/  
                   M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD                    
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Nařízení o placeném stání 
2. Žádosti - nakládání s pozemky 
3. Rekonstrukce ulice Družby 
4. Poskytování informací v roce 2015 /informativní zpráva/ 
5. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2015 /informativní zpráva/ 
6. Novela vnitřního předpisu č. 020 Nakládání se ztracenými a nalezenými předměty (Ztráty a nálezy) 
7. Vyvěšení tibetské vlajky 
8. Úhrada členského příspěvku STMOÚ ČR 
9. Vyjádření k územnímu řízení 
10.  Diskuse 

 
Body programu byly projednány v pořadí 1-3,9, 4-8, 10 

 
1. Nařízení o placeném stání 
Ing. Řezanina informoval o návrhu novely Nařízení statutárního města Pardubice č. 1/2014 o placeném 
stání na místních komunikacích a o návrhu novely Ceníku placeného stání na místních komunikacích. 
V MO Pardubice II s nic nemění. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 269 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 
1/2014 o placeném stání na místních komunikacích a návrh novely Ceníku placeného stání na místních 
komunikacích bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Žádosti - nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o žádosti společnosti Bonett Gas Investment a. s. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 270 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti Bonett Gas Investment, 
a.s. o zřízení věcného břemene na části p.p.č. 3665/1, části p.p.č. 3664/1, části p.p.č. 3664/2, části p.p.č. 
3664/4 k.ú. Pardubice za účelem uložení a provozování plynovodní přípojky STL k budoucí plnící stanici 
CNG na p.p.č.3659/1 k.ú. Pardubice (ul. Fáblovka). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Rekonstrukce ulice Družby 
Ing. Řezanina a starosta informovali o postupu v přípravě rekonstrukce v. ul. Družby, resp. o dopracování 
projektu na základě řešení připomínek občanů v uvedené lokalitě. Na podmínkách zadavatele uvedených 
v důvodové zprávě byla shoda. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 271 
Rada městského obvodu schvaluje podmínky zadavatele pro dopracování RDS+DZS na akci 
Rekonstrukce ulice Družby dle důvodové zprávy. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Vyjádření k územnímu řízení 
O jednotlivých žádostech členy rady informoval Ing. Řezanina. Předložené žádosti byly projednány bez 
připomínek. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 272 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Výrobní a skladovací hala – Fáblovka II“ 
investora Big Big s.r.o. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 273 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pce, HV C – rekonstrukce od TB4011 do PS 
C012“ investora Elektrárny Opatovice, a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 274 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Přístavba garáže“ investora                     .  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
4. Poskytování informací v roce 2015 /informativní zpráva/ 
M. Boháčková podala vysvětlení k jednotlivým žádostem o poskytnutí informací. Projednáno bez 
připomínek. 
Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 

 
5. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2015 /informativní zpráva/ 
M. Boháčková seznámila členy rady s podanými stížnostmi v roce 2015. Projednáno bez připomínek. 
Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
6. Novela vnitřního předpisu č. 020 Nakládání se ztracenými a nalezenými předměty (Ztráty a nálezy) 
M. Boháčková seznámila členy rady s novelou vnitřního předpisu č. 020 Nakládání se ztracenými a 
nalezenými předměty. Vysvětleny byly změny v této oblasti, které přinesla změna Statutu města 
Pardubice a Nový občanský zákoník. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 275 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh nového vnitřního předpisu č. 020 – 
Nakládání se ztracenými a nalezenými předměty (Ztráty a nálezy) v předloženém rozsahu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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7. Vyvěšení tibetské vlajky 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 276 

Rada městského obvodu schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 na budově sídla 
Úřadu městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Úhrada členského příspěvku STMOÚ ČR 
M. Boháčková informovala o každoročním schvalování úhrady za členství tajemníka v profesním 
sdružení. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 277 
Rada městského obvodu souhlasí s úhradou členského příspěvku ve výši 1500 Kč Sdružení tajemníků 
městských a obecních úřadů ČR na rok 2016 za členství tajemníka úřadu městského obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Diskuse 
- p. Hanzlík požádal o informaci o stavu možného zrušení dopravního značení „stopky“ v ul. Kunětické 
- místostarosta informoval o jednání v komisi ŠKMS k organizaci akce městského obvodu „ Polabinské 
čarodějnice“. Diskuse byla vedena ke stanovení termínu, stanovení doby trvání akce, rozsahu zajišťování 
materiálu a služeb, hudební produkci apod. 
 
Jednání bylo ukončeno v 17: 40hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                            místostarosta                                                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 11. 2. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 
 
 
 

 


