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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 45. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 23. 6. 2021 
od 16:30 hodin v Arše - Sboru církve bratrské, Lonkova 512, Pardubice 

 
 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Marta Vitochová 
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:   Lubomír Hanzlík, Ing. František Weisbauer 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyjádření k územnímu řízení 
2. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
4. Smlouvy 
5. Diskuse 

 
1. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 428 
Rada městského obvodu Pardubice II z důvodu sloučeného územního a stavebního řízení souhlasí se 

stavbou „Rodinný dům v Pardubicích – stavební úpravy a přístavba, Brozanská 42“ dle projektové 

dokumentace architektonického studia Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumenní 1358/30c, Kopřivnice 

pro investora xxx a xxx. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 429 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním pozemku p.č. 1609/5          v 
blízkosti Koupaliště Cihelna z důvodu pořádání koncertu „MONSTER MEETING“ v termínu od 1.7. 2021 
do 3.7. 2021 pro žadatele ZL PRODUCTION s.r.o., Brojova 2113/16, 320600 Plzeň za podmínky 
ponechání pruhu louky v šířce cca 30 m pro vozidla návštěvníků koupaliště. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 430 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti EDERA Group a.s. o zřízení 
budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 
4364 a p.p.č. 4376/1, vše v k.ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování sdělovacího vedení v rámci 
akce „Metropolitní optická síť –Pardubice – Labský palouk“.  
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Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 431 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala nabídku společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. ke koupi 
stavby čp. 453 na základě předkupního práva města a neshledala důvody pro její využití. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o směnu pozemků označených jako 
p.p.č. 1026/7 o výměře 578 m2, p.p.č. 1026/8 o výměře 487 m2, vše v k.ú. Staré Hradiště (ve vlastnictví 
žadatele) za část pozemku označeného jako p.p.č. 4390 o výměře cca 1.065 m2, v k.ú. Pardubice (ve 
vlastnictví města), protože směna není pro město výhodná. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 2 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení nebylo přijato. 
 
4. Smlouvy 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 432 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci J. Potůčka se Službami 
města Pardubic a.s. v ceně 3 314 620,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku 
haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Diskuse 
V rámci diskuse představil starosta prezentaci firmy Zásilkovna, která by chtěla umístit boxy pro 
vyzvedávání zásilek na území obvodu. Členové rady vyslovili své názory na místa, kde by boxy měly být 
umístěny (návrh společnosti Zásilkovna). Umístění třech boxů na území Polabiny 3 (ul. Lonkova, 
Gagarinova, Družby) se jim zdálo nadbytečné. 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 24. 6. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


