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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 

 

10. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 1. 2. 2023 od 15:30 h v kanceláři starosty 

 

Přítomni:  Filip Šťastný, Ing. Jiří Lejhanec, Mgr. Michal Drenko MSc., Mgr. David Kollert 

Ing. Gabriela Křížková 

(dále jsou jména uváděna bez titulů) 

Omluveni:  Ing. Zuzana Klimplová 

 

 

I. 
Program 10. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
 

1. Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

2. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu Pardubice 

I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - umístění prodejního zařízení před 

vlastní provozovnou 

3. Vyjádření/závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení akce s 

názvem „Novostavba BD Sladkovského – I“ 

4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení č. VŘ 1/2023 

„Rámcová smlouva - opravy komunikací (asfaltové povrchy)“ 

5. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení č. VŘ 2/2023 
„Seč travnatých veřejných ploch 2023“ rozdělená na části Zelené Předměstí a Bílé 
Předměstí 
 

6. Diskuse 

 
Program 10. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen  (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 

 
 

1. 

Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

 
Bod 1.1 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO    

 

 

Bod 1.2 
 
Usnesení č. 83 10/2/23     (pro 4, proti 0, zdrž.0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í  
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s vydáním souhlasu vlastníka sousedních pozemků označených jako p.p.č. 1778/123, p.p.č. 
1778/125, p.p.č. 1778/140, p.p.č. 2605/46, p.p.č. 1778/126, p.p.č. 1778/34, p.p.č. 3000/65, 
p.p.č. 3000/56, p.p.č. 3000/57, p.p.č. 1778/124, vše v k.ú. Pardubice, se stavbou „Areál ČS 
PHM Pardubice a restaurace, ul. Palackého tř.“   
 
s vydáním souhlasu vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 1778/123 o výměře 35 m2, 
p.p.č. 1778/125 o výměře 42,8 m2, p.p.č. 1778/140 o výměře 31,2 m2, p.p.č. 2605/46 o výměře 
26,5 m2, p.p.č. 1778/126 o výměře 31 m2, vše v k.ú. Pardubice, s přesahem požárně 
nebezpečného prostoru stavby  „Areál ČS PHM Pardubice a restaurace, ul. Palackého tř.“  
 
s výpůjčkou částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/123 o výměře 10 m2, p.p.č. 1778/34 
o výměře 1 m2, vše v k.ú. Pardubice za účelem vybudování zpevněné plochy v rámci akce 
„Areál ČS PHM Pardubice a restaurace, ul. Palackého tř.“ 
 
s odkoupením zpevněné plochy vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č. 
1778/123 o výměře 10 m2, p.p.č. 1778/34 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Pardubice, po 
kolaudaci, za kupní cenu 1.000,- Kč, do vlastnictví statutárního města Pardubice 
žadatel EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, se sídlem Teplého 1375, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 
 
 

 

 

2. 
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu 

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích  
 
 
Bod 2.1 
 

Usnesení č. 84 10/2/23     (pro 4, proti 0, zdrž.0) 

 
Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z  titulu  vlastníka  místní  komunikace  dle  § 25  zákona  o pozemních komunikacích 
s umístěním prodejního zařízení před vlastní provozovnou v termínu od 6. 2. 2023 do 31. 12. 
2023 v ul. Jindřišská před č.p. 785 v Pardubicích. Žadatelem je právnická osoba SORTex – 
BAZAR s.r.o., se sídlem Jindřišská 785, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 260 02 329 
 
 
 
Bod 2.2 
 

Usnesení č. 85 10/2/23     (pro 4, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z  titulu  vlastníka  místní  komunikace  dle  § 25  zákona  o pozemních komunikacích 
s umístěním prodejního zařízení pro pořádání preventivně vzdělávací a osvětové akce „Spolu 
proti melanomu“ dne 31. 5. 2023 v Pardubicích na Pernštýnském náměstí. 
Žadatelem je právnická osoba MARY & POPP’S AGENCY, s.r.o., se sídlem Prodloužená 234, 
530 09 Pardubice, IČO: 288 22 188.  
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3. 
Vyjádření / závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

povolení ,,Novostavba BD Sladkovského – I,, 

 
 

Usnesení č. 86 10/2/23     (pro 4, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
n e m á   n á m i t e k 
k projektové dokumentaci pro společné povolení akce s názvem „Novostavba BD 
Sladkovského – I“ vedené ve společném řízení. 
žadatel Ivana Votavová, Inženýrská činnost v investiční výstavbě, Podhumenská 62, 530 
02 Pardubice – Staročernsko, IČO: 729 56 372. 

 
 

 

 

4. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení 

č. VŘ 1/2023  „Rámcová smlouva - opravy komunikací (asfaltové 
povrchy)“ 

 
 

Usnesení č. 87 10/2/23     (pro 4, proti 0, zdrž.0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a)   r o z h o d l a 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí 
městského obvodu Pardubice I č. 12 (Zadávací řád veřejných zakázek v platném znění) ve 
věci zakázky č. VŘ 1/2023: „Rámcová smlouva - opravy komunikací (asfaltové povrchy)“, 
zadané formou výzvy k podání cenové nabídky, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; Pardubice, K Vápence 2677, IČ: 25253361; na druhém 
místě se umístila nabídka společnosti HOLD, s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45538425, 
na třetím místě se umístila nabídka společnosti STREET s.r.o., Žďárek ev.č. 10, IČ: 24663310 
b)   p o v ě ř u j e  
starostu městského obvodu k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy                              
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. 
 

 
5. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení 
č. VŘ 2/2023 „Seč travnatých veřejných ploch 2023“ 

rozdělená na části Zelené Předměstí a Bílé Předměstí 
 

 
 

Usnesení č. 88 10/2/23     (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   
r u š í  
výběrové řízení č. 2/2023: „Seč travnatých veřejných ploch 2023“. 


