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

 
 

 
 

Z á p i s 
z 33. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 20. 7. 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  
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluveni: Milan Drahoš 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. Spolupodepisujícím zápisu byl určen Ing. Aleš Fifka. 
 
Program:  

1. Povolení noční produkce po 22. hodině 
2. Plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2016 /Informativní zpráva/ 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Žádosti - nakládání s pozemky 
5. Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016 
6. Diskuse 
 

1. Povolení noční produkce po 22. hodině 
Podána žádost o hudební produkci po 22. hodině spojenou s firemní oslavou společnosti eBRÁNA s.r.o. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 363 
Rada městského obvodu povoluje společnosti eBRÁNA  s.r.o. hudební produkci po 22. hodině v době 
konání firemní oslavy dne 28. 7. 2016 v areálu koupaliště Cihelna. Hudební produkci povoluje do 24:00 
hodin s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na obytné části města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
2.   Plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2016 /Informativní zpráva/ 
Starosta informoval o činnosti knihovny dle předloženého vyhodnocení plnění plánu knihovny za I. 
pololetí letošního roku. Připomínky vzneseny nebyly. Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
3.  Vyjádření k územnímu řízení 
Ing. Řezanina seznámil členy rady se dvěma žádostmi územního řízení a odůvodnil navržená usnesení. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 364 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s Výstavbou komplexu bytových domů „Nová Cihelna 
Pardubice“ investora                (tj. 6 bytových domů s celkem 219 bytovými jednotkami) s následujícími 
podmínkami: 
1) Bude respektována rezerva pro budoucí pokračování páteřní komunikace – ul. Stromová ve stejném 

směru a šířkovém uspořádání. 

2) Chodník souběžný s ulicí Stromovou bude šířkově, materiálově a umístěním řešen stejně jako stávající 
chodník na protější straně 

3) Součástí stavby budou parkovací místa v počtu odpovídajícím minimálně 1 ks / byt. 
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4) Součástí stavby budou přístupové vozidlové komunikace, chodníky, parkovací místa, stanoviště pro 
kontejnery a veřejné osvětlení. Podrobné řešení bude v dalším stupni předloženo MO Pardubice II 
k odsouhlasení. 

5) Obslužnou komunikaci požadujeme řešit jako průjezdnou s napojením na stávající komunikaci na 
severní straně.  

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 1 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 365 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s dodatečným povolením stavby Zázemí klubu 
I. Východočeské tenisové v areálu TCV Pardubice, Brožíkova 550. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Žádosti - nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina podal k žádostem potřebné informace. Žádosti byly projednány bez připomínek. Hlasováno 
o návrzích: 
Usnesení č. 366 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí města o bezúplatný převod pozemku 1649/6 o 
výměře 533 m2 z vlastnictví České republiky na město (pozemek mezi kruhovou křižovatkou U Josefa a 
tělocvičnou Univerzity Pardubice). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 367 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti                     o prodej části p.p.č. 3663 o 
výměře cca 153 m2 a části p.p.č. 3664/1 o výměře cca 655 m2 za účelem scelení pozemků za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 800,- Kč/m2 (pozemek na Fáblovce mezi komunikací a oplocením pozemku 
žadatele). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016 (informativní zpráva) 
Starosta informoval o čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016. Projednáno bez připomínek. Rada vzala zprávu na 
vědomí. 
 
6. Diskuse 
- Ing. Vitochová požádala o informaci k termínu zahájení investiční akce ul. Družby – zadání VŘ městem 
25. 7., výběr uchazeče a smlouva cca v měsíci září, 
- starosta informoval o reakci CAPNE, z. s. na usnesení z jednání minulé rady, členové rady nenavrhují 
změnu přijatého usnesení.      
 
Jednání bylo ukončeno v 17:35 hodin. 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                              člen rady                                                                                        starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 21. 7. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 


