Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VII

Zápis z 33. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 14. 4. 2021
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů, F. Rais
Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 33. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 32. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 33. jednání R MO byl jmenován
F. Rais. Zapisovatelkou byla jmenována P. Kořínková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty a tajemníka úřadu
Monitoring stavu vozovek po zimě a následná objednávka oprav.
Jednání s občany – hluk z areálu Synthesie – odpouštění parovodu z důvodu nutné opravy
- Objízdná trasa Ohrazenice dopravní značení
- Požadavek na úsekový radar v ul. Hradišťská, též v ul. Chelčického
- Úklid vozovek v návaznosti na výstavbu v Doubravicích
Parčík v ul. Písková – stavební úpravy, zbývá dosadba zeleně.
Řešení problematiky smlouvy s nájemcem půdních prostor OD Doubravice – bod do RMO.
Vyjádření k projektu výstavby Bydlení v parku (Tři sestry – Trnová).
Vyžádané stanovisko od Odboru dopravy MmP – vozovka Rosice - rybitevská brána Synthesia –
neveřejná komunikace na soukromém pozemku.
Žádost farnosti o finanční dar viz. bod RMO.
Otevření OC Lidl v Trnové.
Lávka – vydáno stavební povolení.
Jednání s VAK a.s. – stavební práce v ul Gen. Svobody v roce 2022.
Regulační plán Rosice – zopakování požadavků RMO, výzva k účasti žadatele na našem jednání.
Tvorba materiálu Sídelní zeleň pro celé město (OŽP MO).
Audit hospodaření MO P. krajem – bez nedostatků a chyb.
Darovací smlouva Synthesia – k využití na hřiště a sportoviště (10tis Kč).
Jednotka SDH MO VII – rozvoz antigenních testů do školských zařízení; výjezd k požáru budovy
f. KetoDiet v Rosicích.
Hasičská zbrojnice Rosice – souhlasná stanoviska k záměru stavby od PLa .s.p a ČEZ a.s.
V současnosti znovuotevření hřišť, sportovišť a knihoven, (schůzky místních komisí a návštěvy
jubilantů dle aktuální situace).
Pro hřiště v Trnové a Doubravicích sháníme nové správce. Info na webu.
Investiční akce VAKu – Hradišťská před dokončením, v Doubravicích výměna kanalizace do
konce května.
Rozprava:
J. Rejda – problém na komunikaci do Semtína, proběhla dohoda ohledně troubení
Usnesení č.: 369/33-4/2021
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
1. Vyhodnocení údržby veřejné zeleně za rok 2020 a plán údržby zeleně v rámci MO na
rok 2021
2. Stav objektů spravovaných městským obvodem a výnosy z objektů spravovaných MO
Pardubice VII za období roku 2020 a předpoklad výnosů v roce 2021
3. Návrh obsahu Zpravodaje č.2/2021
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4. Informace o akcích organizovaných MO Pardubice VII a schválení věcných darů pro
účastníky akcí
5. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII za
rok 2020
6. Vyhodnocení fungování odpadového hospodářství v rámci MO Pardubice VII za rok
2020
7. Návrh smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku od garáží po SÚS PK“
8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ulici Pohránovská
vč. odst. ploch“
9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ulici
Pištorova proti točně“
10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce chodníku v ulici Pištorova proti točně“
11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba nové parkovací plochy
v ulici Semtínská“
12. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Výstavba nové parkovací plochy v ulici Semtínská“
13. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba nového chodníku
v Trnové“
14. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Výstavba nového chodníku v Trnové“
15. Nájem části prostor v OD Doubravice čp. 8 za účelem umístnění telekomunikačního či
obdobného zařízení
16. Žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem
17. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2021
Usnesení č.: 370/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle návrhu s doplněním o bod R/1 – Návrh plánu
činností Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2021.
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

1. Vyhodnocení údržby veřejné zeleně za rok 2020 a plán údržby zeleně v rámci MO na rok 2021
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 371/33-4/2021
Rada MO Pardubice VII zprávu bere na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2. Stav objektů spravovaných městským obvodem a výnosy z objektů spravovaných MO Pardubice
VII za období roku 2020 a předpoklad výnosů v roce 2021
Zpracovali S. Hájková pracovnice EO a M. Hladík, oddělení investic, předkládají R. Hančová, vedoucí
EO a T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Rozprava:
R. Kalášek – výnosy z nájmu použít na financování oprav objektů
Usnesení č.: 372/33-4/2021
R MO Pardubice VII bere na vědomí zprávu v předloženém znění.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3. Návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 2/2021
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu Požadavek na vyjmutí článku „Zhodnocení výběrů
místních poplatků“ z důvodu posunutí splatnosti vyhlášky.
Usnesení č.: 373/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 2/2021.
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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4. Informace o akcích organizovaných MO P VII a schválení věcných darů pro účastníky akcí
Zpracovala P. Kořínková, pracovnice KÚ, předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu
Usnesení č.: 374/33-4/2021
R MO Pardubice VII bere na vědomí zprávu o akcích organizovaných MO Pardubice VII a
schvaluje poskytnutí věcných darů v souladu s důvodovou zprávou.
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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5. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII za rok 2020
Zpracovala S. Hájková, oddělení přestupků, předkládá R. Hančová, vedoucí EO
Usnesení č.: 375/33-4/2021
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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6. Vyhodnocení fungování odpadového hospodářství v rámci MO Pardubice VII za rok 2020
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Rozprava:
J. Rejda – poděkování za instalaci kontejneru na olej
F. Rais – žádost o přistavení kontejneru na olej do ulice Chelčického
R. Kalášek – informace o výskytu černých skládek v Doubravicích
Usnesení č.: 376/33-4/2021
R MO Pardubice VII bere zprávu na vědomí
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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7. Návrh smlouvy na „Opravu chodníku od garáží po SÚS PK“ v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice
č. 15 – Zadávací řád veřejných zakázek.
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 377/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu na „Opravu chodníku od garáží po SÚS PK“ č. 6/2021.
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ulici Pohránovská vč. odst.
ploch“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 378/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce chodníku v ulici
Pohránovská včetně odstavných ploch“ firmu: ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o. Rybná
716/24, 110 00 Praha IČ: 08118442
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ul. Pištorova proti
točně“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 379/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce chodníku v ul. Pištorova proti točně“
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce
chodníku v ulici Pištorova
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 380/33-4/2021
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R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ulici Pištorova“
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Výstavba nové parkovací plochy v ulici
Semtínská“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 381/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:
„Výstavby nové parkovací plochy v ulici Semtínská“
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

12. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Výstavba nové
parkovací plochy v ulici Semtínská“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 382/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: „Výstavba nové parkovací plochy v ulici Semtínská“
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

13. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Výstavba nového chodníku v Trnové“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 383/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:

„Výstavba nového chodníku v Trnové“
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

14. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Výstavba nového
chodníku v Trnové“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 384/33-4/2021
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: „Výstavba nového chodníku v Trnové“
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

15. Nájem části prostor v OD Doubravice čp. 8 za účelem umístění telekomunikačního či obdobného
zařízení
Zpracovala S. Hájková, pracovnice EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO
Usnesení č.: 385/33-4/2021
R MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a
I. schvaluje vybranému zájemci o nájem části prostor umístěných v III. nadzemním podlaží
budovy čp. 8 v Doubravicích čp.8*****, adresa sídla: ***** výjimku ze „Zásad nájmu nebytových
prostor a budov svěřených do správy MO Pardubice VII" ve smyslu akceptace opožděného
doplacení jistoty, kterou uhradil namísto nejpozději do 28.03.2021 až dne 01.04.2021 a ukládá
ekonomickému odboru uzavřít se zájemcem nájemní smlouvy v souladu s usnesením č. 366/323/2021.

II. uděluje souhlas s umístěním technologií na tělesa komínů v souladu s předloženým
nákresem, který je součástí usnesení (viz. příloha), čímž je nově definován předmět výše
uvedené smlouvy, za podmínek
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- nainstalování technologií tak, aby nezasahovaly do komínového průduchu a nepřekážely při
úkonu čištění komínu
- předložení statického posudku k aktuálnímu navrhovanému umístění telekomunikačního
zařízení (technologického prvku), popřípadě vyjádření statika, že i nové umístění zařízení
odpovídá původnímu statickému posudku ***** z července 2019,
- vyjádření Krajské hygienické stanice na nové umístění
- v případě ukončení nájemního vztahu musí být uvedeno do původního stavu. Ani po ukončení
nájemního vztahu nebude nájemce požadovat finanční ani jinou náhradu za provedené
práce.
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

16. Žádost Římskokatolické farnosti Rosice o projednání finanční podpory na obnovu střechy kostela
v Rosicích
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII
Rozprava:
Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO
Usnesení č.: 386/33-4/2021
R MO Pardubice VII souhlasí v souladu s důvodovou zprávou s poskytnutím daru pro
Římskokatolickou farnost Rosice nad Labem s účelem financování letošní etapy obnovy střechy
nemovité kulturní památky kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem, a doporučuje jej ke
schválení Zastupitelstvu MO Pardubice VII.
- pro: 0
-

proti: 5
zdrž.: 0

Usnesení nebylo schváleno.
17. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021
Zpracovali T. Vencl, vedoucí ŽPOD a R. Hančová, vedoucí EO, předkládá V. Čapek, starosta MO
Pardubice VII – navyšujeme o 50tis. Kč částku z běžné rezervy na oblast místní správy.
Usnesení č.: 387/33-4/2021
Rada MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Městského
obvodu Pardubice VII pro rok 2021 (rozpočtového opatření č. 3)
1. ve výši Kč 95 000,-- z běžných výdajů položky Investiční akce a opravy, oblast
dopravy na položku Oblast dopravy v rámci rozpočtu odboru ŽPOD,
2. ve výši Kč 100 000,-- z běžných výdajů položky Investiční akce a opravy, oblast
dopravy odboru ŽPOD a ve výši Kč 150 000,-- z položky Běžné rezervy rozpočtu na
novou kapitálovou položku odboru ŽPOD Investiční akce a opravy, oblast místní
správy v celkové výši Kč 250 000,--.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

R/1 Návrh plánu činností Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2021
Zpracovala P. Kořínková, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII
Rozprava:
Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO. Obnovení jednání komisí dle aktuální epidemiologické
situace nejdříve od 5/2021.
Usnesení č.: 388/33-4/2021

Rada MO Pardubice VII schvaluje plány činností místních komisí na rok 2021
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:
Usnesení č.: 389/33-4/2021
Rada MO Pardubice VII
a rozhodla následovně:

projednala

předloženou
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žádost

o

nemovitosti

(pozemky)

1) ***** žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 614/29 o výměře 16 m2 v k.ú. Rosice nad
Labem za účelem umístění a provozování stánku se zmrzlinou a občerstvením.

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2/ Společnost GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem,
žádá o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 612/11 v k.ú. Rosice nad Labem,
v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1862-6075/2020, spočívajícího v provozování stávajícího
plynárenského zařízení, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Zdůvodnění žadatele: Zřízení
věcného břemen ve smyslu služebnosti spočívající a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích
plynárenské
zařízení
b) zprávu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky sv souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. V předmětném pozemku je uloženo PZ NTL plynovod a přípojky, které bylo realizováno v r. 1987 (tj. před účinností EZ). Z tohoto důvodu
navrhujeme náhradu za zřízení VB ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3/ Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDONG, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice,
Kostelecká 879/59, PSČ 19600, žádá o
-vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová z nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře 12.427 m2 v k.ú. Trnová - výpůjčku
části pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová za účelem vybudování
parkovišť, komunikací, chodníků a kontejnerových stání, pro účely výstavby bytových domů mimo jiné i
pro výstavbu mateřské školy -odkoupení vybudovaných parkovišť, komunikací, chodníků a kontejnerových
stání na části pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová, po kolaudaci, do
vlastnictví statutárního města, za cenu 1.000,- Kč.- prodloužení doby nájmu části pozemku označeného
jako p.p.č. 131/28 o výměře 10.227 m2 v k.ú. Trnová, o dva roky, tj. do 1. 3. 2025 - vyjmutí části pozemku
označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře 97 m2 k.ú. Trnová ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené
na část pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře cca 2.214 m2 k.ú. Trnová z důvodu změny
projektové dokumentace výstavby bytových domů- revokaci usnesení č. Z/2102/2017 týkajícího se
budoucího prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 k.ú. Trnová – změna výměry 2.214 m2
na výměru 2.117 m2 a změna termínu platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní z termínu 31. 12. 2022
na termín 31. 12. 2026 -vydání souhlasu s vynětím části pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře
2.200 m2 v k.ú. Trnová, ze zemědělského půdního fondu z důvodu vybudování parkovišť, komunikací,
chodníků a kontejnerových stání na této části pozemku -vydání souhlasu se změnou druhu a způsobu využití
pozemku označeného jako p.p.č. 131/101 o výměře 531 m2 k.ú. Trnová z lesního pozemku na ostatní
plocha, zeleň Zdůvodnění žadatele: Žádáme o uzavření dodatku k nájemní smlouvě NS - 1648/M07, ze
které máme zájem vyjmout část pozemku p.p.č. 131/28 (dle přiložené situace o výměře cca 2.200 m2),
která bude zatížena stavbou inženýrských sítí, komunikací, chodníků, parkovišť, kontejnerových stání
mimo jiné i pro účely výstavby MŠ. Současně si Vás dovolujeme požádat i o prodloužení termínu nájemní
smlouvy, neboť ta byla uzavřena dle čl. II. na dobu určitou, a to do doby vydání nového územního plánu
města Pardubice, nejpozději však do 5-ti let od jejího uzavření, tj. do 1.3.2023. Vzhledem k tomu, že ÚP
města Pardubice nebyl doposud schválen nejeví se jako reálné dodržení původních termínů, a proto Vás
žádáme o posun termínu do 1.3.2025.Na výše uvedený oddělený pozemek o výměře cca 2.200 m2 (p.p.č.
131/28) žádáme o uzavření smlouvy o výpůjčce pro účely vybudování parkovišť, komunikací, chodníků a
kontejnerových stání.Pro vynětí ze ZPF (oddělené části pozemku p.p.č 131/28 o výměře 2.200 m2) žádáme
o vydánísouhlasu s vynětím této plochy k vybudování parkovišť, komunikací, chodníků, kontejnerových
stání, horkovodu, VN + NN, vodovodu, kanalizace, datových rozvodů a VO.A jako poslední žádáme o
souhlas se změnou druhu a účelu využívání pozemku p.p.č. 131/101 o výměře 531 m2.

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0
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4/Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
4, žádá o
-vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, kdy část této
stavby bude realizovaná na dalších pozemcích nebo na jejich částech: -částech pozemků označených jako
p.p.č. 5208/3 o výměře 1.064 m2, p.p.č. 1542 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Pardubice (v podílovém
vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 2/3 vzhledem k celku viz LV č. 75177)-části pozemku
označeného jako p.p.č. 5207/7 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice (v podílovém vlastnictví statutárního města
Pardubice ve výši 39/40 vzhledem k celku viz LV č. 75188)-části pozemku označeného jako p.p.č. 5207/18
o výměře 299 m2, v k.ú. Pardubice (v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 11/16
vzhledem k celku viz LV č. 75304) -částech pozemků označených jako p.p.č. 886/39 o výměře 34 m2,
p.p.č. 886/40 o výměře 8 m2, p.p.č. 1138/8 o výměře 79 m2, p.p.č. 1270 o výměře 79 m2, pozemku
označeném jako p.p.č. 1455/43 o výměře 12 m2, p.p.č. 1457/2 o výměře 65 m2, p.p.č. 2696/4 o výměře 51
m2, častech pozemků označených jako p.p.č. 2994/2 o výměře 435 m2, p.p.č. 5207/1 o výměře 143 m2,
p.p.č. 5207/2 o výměře 188 m2, p.p.č. 5207/3 o výměře 224 m2, p.p.č. 5207/4 o výměře 182 m2, p.p.č.
5207/5 o výměře 172 m2, p.p.č. 5207/6 o výměře 165 m2, p.p.č. 5207/12 o výměře 73 m2, p.p.č. 5207/13
o výměře 136 m2, p.p.č. 5207/16 o výměře 1.215 m2, p.p.č. 5207/17 o výměře 240 m2, p.p.č. 5207/19 o
výměře 113 m2, p.p.č. 5208/2 o výměře 19 m2, p.p.č. 5208/9 o výměře 53 m2, p.p.č. 5208/10 o výměře
152 m2, p.p.č. 5208/11 o výměře 27 m2, pozemcích označených p.p.č. 5208/12 o výměře 19 m2, p.p.č.
5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, vše v k.ú.
Pardubice - částech pozemků označených jako p.p.č. 625/2 o výměře 295 m2, p.p.č. 670/2 o výměře 72 m2,
p.p.č. 670/3 o výměře 124 m2, p.p.č. 670/4 o výměře 71 m2, p.p.č. 670/5 o výměře 14 m2, p.p.č. 670/6 o
výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová (ve vlastnictví statutárního města Pardubice LV č. 50001), v rozsahu cca
627 m2 trvalého záboru a v rozsahu cca 5.887 m2 dočasného záboru, formou uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o podmínkách provedení stavby-vyjmutí pozemků označených jako p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4
v k.ú. Trnová ze smlouvy o podmínkách provedení stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse, různé:
V. Čapek – obnovy vodorovného dopravního značení letos nebude hradit OD MM
J. Tomšů – žádá zjistit, zda toto omezení oprav platí i pro ostatní MO
F Rais – stavební úpravy budovy TJ Sokol Rosice jsou hotové
J. Rejda – propadlá dlažba u parkovacích míst v Doubravicích
Zapsala P. Kořínková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: .………………………..
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