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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 56. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 7. 2. 2022 
od 16:30 hodin prostřednictvím telekonference 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Ing. František 
Weisbauer (16:45 – 17:00 hod.)  

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2021 
2. Poskytování informací za rok 2021 
3. Vyvěšení tibetské vlajky 
4. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
5. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 2. 2022 
6. Rozpočtové opatření č. 1 
7. Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria 
8. Vyjádření k územnímu řízení 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
10. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
11. Diskuse 
 
1. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2021 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
informativní zprávu na vědomí. 
 
2. Poskytování informací za rok 2021 
Se zprávou seznámil starosta.  Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
informativní zprávu o poskytování informací za rok 2021 na vědomí. 
 
3. Vyvěšení tibetské vlajky 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 515 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2022 na budově sídla 
Úřadu městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 516 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Pardubic č. 4/2019, kterou se stanoví vydává Statut města Pardubice, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 7/2020, č. 2/2021 a č. 5/2021, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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5. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 2. 2022 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 517 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 2. 2022 
takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Volba člena finančního výboru 
4. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
5. Informativní zpráva o investičních akcích 
6. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 1 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 518 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 23. 2. 2022 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
V 16:45 hodin se k jednání připojil Ing. Weisbauer. 
 
7. Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 519 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh nového Nařízení statutárního města Pardubic 
…/2022, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 520 
Rada městského obvodu Pardubice II z důvodu vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení souhlasí se stavbou „Rekonstrukce BD - Cihelna, Ke Koupališti 56“ pro stavebníka SAMMIS 
s.r.o., Generála Svobody339, Pardubice – Rosice, IČ 05472806. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno jednotlivě, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 521 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 3626/1 o výměře cca 32 m2 nebo o výměře cca 25 m2 v k.ú. Pardubice za účelem vybudování 
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vjezdu do garáže v rámci budoucí novostavby bytového domu, protože navržená stavba není pro tuto 
lokalitu vhodná. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o žádosti pana xxx proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že někteří členové rady by 
navrhovali spíše možnost pronájmu pozemku než jeho prodej. Poté bylo hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 3710/1 o výměře cca 64 m2 v k.ú. Pardubice za účelem rozšíření předzahrádky u restaurace U 
Šedivce v čp. 556 ul. Lonkova. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 1 proti 2 zdržel se 2    
Usnesení nebylo přijato. 
 
V 17:00 hodin jednání opustil Ing. Weisbauer. 
 
Usnesení č. 522 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti ASAP IT CREW s.r.o. o prodej 
části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pardubice za účelem výstavby 
2 parkovacích míst k nemovitosti „Integrovaný dům“ ulice Odborářů stojící na p.p.č. 3710/29 k.ú. 
Pardubice, neboť žádost považuje za nekoncepční. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 523 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala možnost umístění reklamního zařízení na pozemku 
p.p.č. 3670/11 o výměře 4115 m2 v k.ú. Pardubice (Fáblovce) a setrvává na svém dlouhodobém 
doporučení nerozšiřovat počet reklamních zařízení na pozemcích města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 524 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí Pardubického kraje o  

- vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice“, 
číslo stavby SpKrÚ 8338/2015 /ORG 0001321000000, kdy část této stavby bude realizovaná na 
částech pozemků označených p.p.č. 251/1 o výměře 58,2 m2, p.p.č. 251/18 o výměře 26,7 m2, 
p.p.č. 251/3 o výměře 97,7 m2, p.p.č. 2788/1 o výměře 612,5 m2, p.p.č. 331/15 o výměře 673,4 
m2, p.p.č. 338/1 o výměře 158,8 m2, p.p.č. 359/1 o výměře 799,2 m2, p.p.č. 3647/13 o výměře 
239,2 m2, p.p.č. 3647/23 o výměře 327,2 m2, p.p.č. 3647/25 o výměře 742,9 m2, p.p.č. 
3647/65 o výměře 187,5 m2, p.p.č. 3647/66 o výměře 6,5 m2, p.p.č. 3647/7 o výměře 214,7 
m2, p.p.č. 372/1 o výměře 908,7 m2, a na pozemcích označených jako p.p.č. 3647/14 o výměře 
70 m2, p.p.č. 251/5 o výměře 110 m2, p.p.č. 3647/60 o výměře 21 m2, p.p.č. 3647/8 o výměře 
117 m2, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu dočasného záboru a na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 251/3 o výměře 6 m2, p.p.č. 251/5 o výměře 6 m2, p.p.č. 3647/25 o výměře 1 m2, 
p.p č. 3647/60 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu trvalého záboru, formou uzavření 
smlouvy o podmínkách provedení stavby, 

- záměr bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 251/3 o výměře cca 6 m2, 
p.p.č. 251/5 o výměře cca 6 m2, p.p.č. 3647/25 o výměře cca 1 m2, p.p.č. 3647/60 o výměře cca 
6 m2, vše k.ú. Pardubice. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
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10. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 525 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměny za práci ve 

finančním výboru zastupitelstva v roce 2021 (nečlenovi zastupitelstva) takto: 
xxx      500 Kč 

- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 23. 2. 2022 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Diskuse 
Starosta informoval členy rady o plánovaném jednání o spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví. 
Jednání by mělo proběhnout on-line formou. 
Dále starosta informoval o jednáních s agenturou zastupující Michala Hrůzu, který by měl být hlavním 
vystupujícím na Polabinské pouti. 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 8. 2. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
 
 


