
1 
 

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

 

 

Přehled usnesení  
z mimořádné 81. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 14. 9. 2022 od 14:30 h v kanceláři starostky 

 

Přítomni:  Ivana Dolečková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. Jiří Lejhanec 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni: Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Ondřej Šebek 
 

 

I. 
Program 81. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 

1. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu Pardubice I 
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích 

2. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení č. VŘ 12/2022 
„Dodávka profesionálního žacího stroje“ 

3. Zpracování situace v podrobnosti studie účelové komunikace v ul. Bratranců Veverkových 
se zhodnocením pozitivních dopadů při její realizaci 

4. Žádost o vyjádření Rady MO Pardubice I k udělení výjimky ze zákazu užívání a 
provozování zábavní pyrotechniky 

5. Diskuse 

 
Program 81. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen  (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
 

 

1. 

Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu 

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích 

 
Bod 1.1 
 
Usnesení č. 858 81/09/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z  titulu  vlastníka  místní  komunikace  dle  § 25  zákona  o pozemních komunikacích  
umístěním prodejního zařízení pro prodej brýlí na mimotržním místě před vlastní provozovnou 
v termínu od 21. 9. 2022 do 21. 9. 2023 na Palackého třídě před č.p. 1932 v Pardubicích.  
Žadatelem je fyzická osoba s oprávněním podnikat Tri Cong Ngo, místem podnikání Ústecká 
693, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČO: 275 31 848. 
 

 
Bod 1.2 
 
Usnesení č. 859 81/09/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení – historických vozidel při pořádání kulturní akce – Podzimní městské slavnosti 2022 
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– doprovodný program, v Pardubicích, tř. Míru a nám. Republiky, v termínu 8. 10. 2022 v době 
10,00 – 13,00 hodin. 
Žadatelem je společnost Máša agency s.r.o., se sídlem Bratranců Veverkových 680, 530 02 
Pardubice, IČO: 252 88 881. 
 

 
Bod 1.3 
 
Usnesení č. 860 81/09/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle  § 25  zákona  o pozemních komunikacích 
s umístěním zařízení pro pořádání prezentační akce – předvolební mítink dne 19. 9. 2022 na 
Pernštýnském náměstí v Pardubicích. 
Žádost podala politická strana KDU-ČSL, se sídlem Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha – 
Nové Město, IČO: 004 42 704 
 

 
Bod 1.4 
 
Usnesení č. 861 81/09/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání sportovně kulturní akce „Předzápasový program pro diváky před prvním 
utkáním TELH – Fortuna Fanfest, 18. 9. 2022, v Pardubicích, Sukova třída – plocha před 
vstupem do Enteria areny. 
Žádost podal HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Sukova třída 1735, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 601 12 476 
 

 
Bod 1.5 
 
Usnesení č. 862 81/09/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích 
pro umístěním zařízení – 3 vozidel a 10 motocyklů, v rámci pořádání sportovní akce 
„Propagace plochodrážního závodu Zlatá přilba“, dne 25. 9. 9. 2022 v čase 9,30  
– 11,00 hod, v Pardubicích, tř. Míru před č.p. 65. 
Žádost podala právnická osoba AUTO MOTO CLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, se 
sídlem Motoristů 300, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČO: 429 39 097 
 
 

 

2. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení 
č. VŘ 12/2022 „Dodávka profesionálního žacího stroje“ 

 
 
Usnesení č. 863 81/09/22    (pro 3, 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 12/2022: „Dodávka profesionálního žacího stroje“, zadané formou výzvy           
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k podání cenové nabídky, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy AGROMETALL s.r.o., IČ 
46508244 s nabídkovou cenou ve výši Kč 1 667 000,- bez DPH,  
b)   p o v ě ř u j e  
starostku městského obvodu k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy                              
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to v souladu s ust. Zákona               
č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
 

 
 

3. 

Zpracování situace v podrobnosti studie účelové komunikace v ul. Bratranců 
Veverkových se zhodnocením pozitivních dopadů při její realizaci 

 
Usnesení č. 864 81/09/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s ch v a l u j e  
navýšení ceny za zpracování dalších pěti návrhů studie účelové komunikace v ul. Bratranců 
Veverkových se zhodnocením pozitivních dopadů při její realizaci o 10.000,- Kč bez DPH 
společnosti VECTURA Pardubice, s.r.o., IČ: 03020223. 
 

 

4. 

Žádost o vyjádření Rady MO Pardubice I  
k udělení výjimky ze zákazu užívání a provozování zábavní pyrotechniky 

 
Usnesení č. 865 81/09/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 13/2006, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, 
č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, 
č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 5/2020, č. 4/2021, č. 5/2022 a č. 7/2022 o 
veřejném pořádku tak, že uděluje výjimku ze zákazu užívání a provozování zábavní 
pyrotechniky žadateli – firmě CZECH MARKETING, s.r.o., se sídlem v Pardubicích, 
Sladkovského 433, IČ 25265652 při provedení ohňostroje, který se bude konat dne 16. 9. 2022 
v době od 20:45 – 20:50 h, odpaliště ohňostroje bude umístěno na pozemku OC Atrium. Bude 
zajištěn a dodržen bezpečnostní okruh. 
 

 
 
 


