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

 
 
 

 

 
 

Z á p i s 
z 28. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 6. 4. 2016 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Milan Drahoš 
                   M. Boháčková, tajemník, Ing. T. Řezanina, vedoucí OŽPD        
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Předzahrádka 
2. Lunaparky 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Vyjádření k návrhu územního plánu 
5. Žádosti – pozemky 
6. Místní komunikace a veřejná prostranství 2016 
7. Program ZMO 
8. Informace o projednání návrhu změny nařízení města o tržním řádu (informativní zpráva) 
9. Dodatek k projektu č. 5/2016 
10.  Informativní zpráva o plnění plánu práce knihovny za rok 2015 (informativní zpráva) 
11.  Organizační struktura Úřadu městského obvodu Pardubice II od 1. 5. 2016  
12.  Diskuse 

 
1. Umístění předzahrádky 
K projednávání umístění předzahrádky se na jednání rady dostavila provozovatelka kavárny v uvedené 
lokalitě městského obvodu a vysvětlila členům rady záměr umístit před kavárnou předzahrádku. 
S ohledem na to, že kavárna je zřízena krátkou dobu a není zkušenost, zda bude dostatečně využita, 
nebude se jednat o zatížení, které by narušovalo veřejný prostor. Ing. Řezanina informoval o žádosti 
spočívající v povolení letní předzahrádky v centru Polabin IV i ve vztahu k předchozímu projednávání 
umístění předzahrádky jiným provozovatelem, které nebylo z důvodu velkého záboru a umístění 
schváleno. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 298 
Rada městského obvodu souhlasí s umístění předzahrádky u čp. 566 v centru Polabin 4 o ploše cca 15 m2 
směrem k parkovišti s tím, že předzahrádka nebude zasahovat do chodníku. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Umístění lunaparků 
Lunapark je umístěn převážně na soukromém pozemku a na městský pozemek zasahuje pouze částečně. 
Vlastník pozemku (OMI MmP) s umístěním souhlasí. Umístění se povolí bez hudební produkce stejně jako 
v loňském roce. Žádost o umístění lunaparku byla tedy projednána bez připomínek.  Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 299 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství – travnaté plochy v ulici 
Sluneční mezi MŠ a garážemi (výměra cca 130 m2) za účelem umístění lunaparku v období do 21. 4. 2016  
(                        ).  
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
K předloženým žádostem podal informaci Ing. Řezanina. Projednáno. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 300 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Autosalon Citroen Pardubice“ investora 
Autotechnik J.M., spol. s r.o. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 301 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Novostavba rekreační chaty“ na p.č. 1514/51 a 
st. 4764 investorů            a                                       . 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k návrhu územního plánu 
Starosta podal vysvětlení k formulaci a odůvodnění návrhu jednotlivých připomínek s uvedením každé  
lokality na mapě. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 302 
Rada městského obvodu Pardubice II se seznámila s variantním návrhem územního plánu Pardubice a má 
k němu připomínky, které jsou specifikovány v příloze tohoto usnesení.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti - nakládání s pozemky 

Ing. Řezanina podal k žádostem potřebné informace. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 303 
Rada městského obvodu nemá připomínek k žádosti Pardubického kraje o bezúplatný převod p.p.č. 
3648/6 o výměře 57 m2 k.ú. Pardubice (pozemek pod silnicí II/324 – Pardubice – Staré Hradiště). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 304 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti                                     o prodej st.p.č. 6893 
o výměře 505 m2 k.ú. Pardubice za cenu dle znaleckého posudku (pozemek pod objektem žadatele). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 305 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala záměr města odkoupit p.p.č. 3623/9 o výměře 312 m2, 
p.p.č. 3623/8 o výměře 75 m2, p.p.č. 1606/13 o výměře 353 m2 k.ú. Pardubice pro investiční akci města 
"Cyklostezka koupaliště - Žlutý pes" a doporučuje odkoupení i za změněných podmínek žadatelky. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Místní komunikace a veřejná prostranství 2016 
Ing. Řezanina informoval o sestavení přehledu akcí k rozpočtovým položkám uvedeným v rozpočtu na rok 
2016. Upozornil na některé akce, u kterých bude zřejmě nutné přehodnotit realizaci. 
Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 306 
Rada městského obvodu  
- bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě čerpání z položek opravy a udržování   
  komunikací, péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) a investice ŽP a doprava, 
- souhlasí s postupným zadáváním zakázek dle důvodové zprávy, 
- ukládá předložit informativní zprávu o čerpání z uvedených položek. 
T: 9/2016 
Z: Ing. Řezanina, vedoucí OŽPD 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 27. 4. 2016 
Starosta vyzval členy rady, zda mají návrh na zařazení dalšího bodu jednání zastupitelstva. Návrh podán 
nebyl. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 307 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 27. 4. 2016 takto: 
1. Zpráva starosty a místostarosty 
2. Novela vnitřního předpisu o sociálním fondu 
3. Informativní zpráva o čerpání rozpočtu k 31. 3. 2016 
4. Informativní zpráva o činnosti knihovny městského obvodu  
5. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Informace o projednání návrhu změny nařízení města o tržním řádu (informativní zpráva) 
Informaci z průběhu projednání a vyjádření k návrhu změny nařízení města podala M. Boháčková. 
Vyjádření bylo vydáno s ohledem na skutečnost, že navrhované změny se týkají městského obvodu I. 
Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
9. Dodatek k projektu č. 5/2016 Polabinské čarodějnice 
Starosta uvedl důvodu navýšení finančních prostředků projektu a vysvětlil provedení přesunu v rozpočtu 
na rok 2016. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 308 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje dodatek č. 1 k Projektu č. 5/2016  -  Polabinské 
čarodějnice dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 309 
Rada městského obvodu schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 5.000 Kč z položky na Masopust na 
položku Polabinské čarodějnice v rozpočtu na rok 2016 a ukládá zahrnout přesun do rozpočtového opatření č. 
2. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Informativní zpráva o plnění plánu práce knihovny za rok 2015 (informativní zpráva) 
Projednána činnost knihovny městského obvodu v jednotlivých oblastech činnosti. Starosta konstatoval, 
že pracovnice knihovny postupně zavádí konkrétní akce pro veřejnost.  
Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
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11. Organizační struktura Úřadu městského obvodu Pardubice II od 1. 5. 2016 
M. Boháčková podala návrh radě městského obvodu ke schválení novou organizační strukturu úřadu 
městského obvodu s tím, že navrhuje navýšení počtu zaměstnanců v odboru životního prostředí a 
dopravy o 1 zaměstnance. Důvodem navýšení bylo posouzení objemu prací tohoto odboru, kdy se tento 
objem zvýšil a zabezpečování výkonu agend v požadovaném rozsahu, kvalitě i včasnosti není možné za 
stávajícího stavu. Radě městského obvodu bude na příštím jednání rady předložen ke schválení nový 
organizační řád úřadu městského obvodu s uvedením, kromě jiného, působností odborů úřadu.   
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 310 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh organizační struktury Úřadu městského obvodu 
Pardubice II – přílohy č. 1 Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice II, s účinností od 1. 5. 
2016 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Diskuse 
- starosta dohodl se členy rady některá organizační opatření pro akci Polabinské čarodějnice 
 
 
 
 
 
 
Příloha usnesení č. 302, 308, 310 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 7. 4. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 

  



Příloha k usnesení RMO č. 302 ze dne 6. 4. 2016 
 

Připomínky k územnímu plánu Pardubice 
 

1. Znění připomínky: 

V okolí Hradecké ulice prosazujeme zachování veřejné zeleně (varianta č. 2) 

Odůvodnění: 

Danou lokalitu považujme za zelené plíce Pardubic a měla by být využita pro rekreační účely obyvatel 

Pardubic. Uvažovanou zástavbou podél ulice Hradecká by mohla být ohrožena celá tato cenná 

lokalita. V tomto duchu bylo i přijato usnesení ZMO v minulém volebním období. 

 

2. Znění připomínky: 

Neumisťovat marinu v areálu současného koupaliště 

Odůvodnění: 

Vznik mariny v Pardubicích podporujeme, ale umístění (slunečná louka koupaliště) ve variantě ÚP 

podle nás není vhodné. Nutno najít jinou lokalitu (areál Labská s.r.o. - problematické, vodní plocha za 

loděnicí Arosa) 

 

3. Znění připomínky: 

V areálu kampusu Univerzity Pardubice (OV) potvrdit funkci bydlení na Stavařově (S – smíšená plocha 

obytná).  

Odůvodnění: 

Jedná se o plochu v platném ÚP označenou jako BS a obsahující převážně obytné domy. 

 

4. Znění připomínky: 

Areál školního hřiště při ZŠ Polabiny 2 (hokejbalové hřiště HBC Pardubice) je označen jako S, ale 

ostatní školní hřiště jsou označena OV. Navrhujeme sjednotit označení všech školních hřišť pod jeden 

způsob využití. 

Odůvodnění: 

Jednotné označení způsobu využití školních sportovišť v obvodu. 

 

5. Znění připomínky: 

Zkontrolovat a přeznačit zelené plochy ZV v okolí ulice Prodloužená (Polabiny 2) a Mozartova 

(Polabiny 4). Část těchto ploch určených k parkování označit jiným způsobem využití. 

Odůvodnění: 

V uvedených plochách jsou umístěna parkoviště a komunikace. 

 

 



6. Znění připomínky: 

Vytvořit ochranný zelený koridor (NK nebo ZV) na jižní straně plánované zástavby v Cihelně (od 

kruhové křižovatky U Josefa směrem ke slepému rameni Labe)  

Odůvodnění: 

Vytvořený zelený koridor by chránil plánovanou bytovou výstavbu a zároveň by propojoval zelený pás 

okolo Labe, který je přerušen provozovnou Labská s.r.o. a plánovanou plochou pro sportoviště. 

 

7. Znění připomínky: 

Objekty pro parkování (hromadné garáže) v obvodu zachovat i nadále pro tento účel (DS). V návrhu 

ÚP je způsob využití S. Jedná se o objekty v ulicích Mladých (č.p. 322),  Jiřího Potůčka - Okrajová, 

Valčíkova (č.p. 333), Ležáků (č.p. 348), Kpt. Bartoše (č.p. 457) a Lidická (č.p. 541) 

Odůvodnění: 

S ohledem na čím dál větší nedostatek parkovacích míst v obvodu považujeme za nutné zachovat 

způsob využití těchto objektů i nadále pro parkování. Již nyní jsme zaznamenali snahy o změnu 

způsobu využití některých těchto objektů. 

 

8. Znění připomínky: 

Revitalizované slepé rameno Labe vpravo od Hradecké – změnit označení plocha přestavby 

(revitalizace je dokončena) 

Odůvodnění: 

Revitalizace plochy je dokončena, jedná se tedy o vodní plochu. 

 

9. Znění připomínky: 

Zachovat některé plochy zeleně dle platného územního plánu. Jedná se o tyto lokality:  

- pás východně od silnice Nádražní směrem k Polabinám 4,  

- plocha zeleně ve vnitrobloku JV od ulic J. Potůčka a K. Šípka,  

- pás zeleně mezi stávající zástavbou Cihelny a budoucí zástavbou tzv. nové Cihelny a neuvažovat o 

jejím napojení do ul. Kunětické prostřednictvím ul. Brozanská (zrušit PV v ul. Brozanská) 

Odůvodnění: 

Jedná se o dlouhodobě stabilizované plochy zeleně, které považujeme za vhodné zachovat ve 

stejném rozsahu, jako v platném územním plánu. 

10.  Znění připomínky: 

Změnit způsob využití všech stabilizovaných ploch S (plocha smíšená obytná) v Polabinách a na 

Cihelně na způsob využití B (plocha bydlení) s výjimkou JZ nároží ulic Bělehradská Hradecká a pásu 

Cihelny mezi ul. Hradecká a K Rozvodně (zde bychom doporučovali plochu OV) 

 

 



Odůvodnění: 

Způsob využití B (plocha bydlení) považujeme pro sídliště Polabiny a Cihelna za vhodnější. Chráníme 

tak zájmy obyvatel na klidném bydlení a současně neomezujeme stávající ani nerušící budoucí 

podnikatelské aktivity v lokalitě. 

11. Znění připomínky: 

Na Fáblovce navrhujeme severně podél Hradecké ulice respektovat stabilizovaný pás OV.  

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, jak vypadá současná zástavba Fáblovky podél výpadovky na Staré Hradiště, 

nepředpokládáme, že by v dohledné době byla reálná přeměna na smíšenou plochu s bydlením.  
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Příloha k usnesení RMO č. 308 ze dne 6. 4. 2016 

 
 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 5/2016     Polabinské čarodějnice 
 

 

 

Tímto dodatkem se mění rozpočet Projektu č. 5/2016 – Polabinské čarodějnice na 25 000 Kč. 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 6. 4. 2016  

usnesením č. 308. 

 

 

 

 

starosta                                                                                
 



Příloha k usnesení RMO č. 310 ze dne 6. 4. 2016 

 

6.4.2016

Úsek přestupků (1)

Úsek péče o veřejnou 

zeleň a odpady (1)

Odbor vnitřních věcí

celkem pracovišť (4)

Vedoucí odboru (1) Vedoucí odboru (1) Vedoucí odboru (1)

Úsek dopravy (1)Úsek ekonomický (5)

Úsek vnitřní správy (2)

Úsek sekretariátu (1)

Úsek péče o 

veř.prostranství  (1)

TAJEMNÍK

celkem pracovišť (6)celkem pracovišť (5)

Příloha č. 1 - organizační struktura ú řadu (schéma)- od 1. 5. 2016

MÍSTOSTAROSTASTAROSTA

Odbor životního 

prostředí a dopravy
Odbor ekonomický    

 


