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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 37 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 

Přítomni: Dušan Stránský, Petr Gloss, Miloš Vendolský, Michal Koláček, Miroslav Šrámek, Lukáš 

Filip, Hana Demlová, Ondřej Jaroš, Václav Stříteský, Roman Sodomka, Martin Charvát, Radek 

Hejný, Vítězslav Čapek, Pavel Bureš, Jiří Vopršal, Kateřina Skladanová, Petr Škoda, Miroslav 

Macela, František Meduna, Vladimíra Pilná  

 

Omluveni: Ondřej Karas, Petr Kotýnek, Martin Štefka, Josef Jirout, Zuzana Kavalírová, 

 

Nepřítomni: Ondřej Šebek, Vítězslav Štěpánek Petr Heřmanský, Jiří Rejda, Petr Králíček, Jan 

Chvojka 

 

ověřitel: Václav Stříteský 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat               (pro 0, proti 5, zdrž. 4) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění informačního zařízení - směrové cedule o rozměru 500 mm x 700 mm (označující směr k 

pobočce společnosti) na části pozemku označeném jako p.p.č. 742/31 v k.ú. Pardubice společnosti AG 

Experts s.r.o., IČO 03664279, se sídlem Sklářská 450, Řetenice, 415 03 Teplice, na dobu neurčitou s 6 

měsíční výpovědní dobou, za cenu 500,- Kč/rok + DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 2 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 40 m2 v k.ú. Ohrazenice 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemku 

jako zahrádky k pěstování zeleniny. 
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Číslo návrhu: 3 

Přijaté usnesení č. KPR/630/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

změnu stávajícího textu uvedeného v usnesení R/7829/2022 týkajícího se nájmu části pozemku 

označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře 108 m2 v k.ú. Staré Čívice společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, za účelem 

provozování základové stanice veřejné mobilní telekomunikační sítě (stožár, kontejner, oplocení) 

včetně elektropřípojky, z původního textu "na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou" na 

text "na dobu určitou 10 let". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

Návrh usnesení č. 4 nebyl přijat               (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 222/4 o výměře 492 m2, p.p.č. 240/3 o výměře 864 m2, 

p.p.č. 243/4 o výměře 441 m2, vše v k.ú. Trnová společnosti Centrum služeb U Brozanského potoka 

s.r.o., IČO 06881564, se sídlem Dělostřelecká 347/38, Střešovice, 162 00 Praha 6, na dobu neurčitou s 

6měsíční výpovědní dobou za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání 

s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního 

města Pardubice v platném znění,  ve výši 300,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou 

spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem stavby a užívání komunikace, souboru veřejného 

osvětlení a inženýrských sítí  v rámci stavby „Domov s pečovatelskou službou“ včetně ordinací a 

přidružených služeb (RHB, kadeřnictví apod.) na pozemku označeném jako p.p.č. 222/1 k.ú. Trnová. 

 

 

Návrh usnesení č. 5 nebyl přijat               (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 222/4, p.p.č. 240/3, p.p.č. 243/4, p.p.č. 221/4, p.p.č. 206/16, vše v k.ú. Trnová 

ve prospěch společnosti Centrum služeb U Brozanského potoka s.r.o., IČO 06881564, se sídlem 

Dělostřelecká 347/38, Střešovice, 162 00 Praha 6, za jednorázovou náhradu u pozemků označených 

jako p.p.č. 222/4, p.p.č. 240/3, p.p.č. 243/4, p.p.č. 221/4 vše v  k.ú. Trnová ve výši 50,- Kč/bm+DPH, u 

pozemku označeného jako p.p.č. 206/16 v k.ú. Trnová ve výši 100,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v 

uložení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu v rámci stavby „Domov s pečovatelskou 

službou“ na pozemku označeném jako p.p.č. 222/1 k.ú. Trnová za níže uvedených podmínek: 
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- součinnosti s vypůjčitelem pozemku označeného jako p.p.č. 221/4 k.ú. Trnová XXXXXXXXXXXXX, 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena na 3 roky ode dne její 

účinnosti. 

 

 

Číslo návrhu: 6 

Přijaté usnesení č. KPR/631/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

změnu v nájemní smlouvě (NS_1745/MO1) v článku IV. odstavci 1.a) uzavřené na nájem částí 

pozemků označených jako p.p.č. 2075/10 o výměře 255 m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 32 m2, p.p.č. 

2629/17 o výměře 437 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 5 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 

1743/11 o výměře 5 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 18 m2, p.p.č. 1749/1 o výměře 639 m2, p.p.č. 

1749/2 o výměře 3172 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 3009 m2, p.p.č. 1755/4 o výměře 2539 m2, 

p.p.č. 1755/8 o výměře 1972 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 838 m2, p.p.č. 1775/2 o výměře 99 

m2,  p.p.č. 2075/8 o výměře 246 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 85 m2,  p.p.č. 2605/46 o výměře 50 

m2,  p.p.č. 2629/9 o výměře 284 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 931 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 53 

m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 482 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 110 m2, p.p.č. 2630/4 o výměře 7 

m2,  p.p.č. 3000/1 o výměře 228 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 43 m2, p.p.č. 3000/59 o výměře 298 

m2  vše v k.ú. Pardubice se společností  REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. 

Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, týkající se období, po které bude hrazeno nájemné ve výši 

35,-Kč/m2/rok bez DPH z původního textu „24 měsíců“ na text „48 měsíců“. 

 

Návrh usnesení č. 7 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 167/9 o výměře 40 m2 v k.ú. Studánka XXXXXXXXXXXXX 

na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, 

že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem opravy a rozšíření stávajícího 

sjezdu a zřízení a užívání příležitostného parkovacího stání ze žulové dlažby (rozebíratelné) u 

rodinného domu čp. 407 ul. Na Hrázi. 

 

 

Návrh usnesení č. 8 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 503/7 o výměře 49 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 

Prostě Firma s.r.o., IČO 06187897, se sídlem Smilova 1975, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 700,-Kč/m2/rok + DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování prodejního 

pojízdného baru na ploše o výměře 6m x 4m a umístění a užívání lehátek a dek pro posezení pro 

hosty na ploše 5m x 5m za těchto podmínek: 

- zásobování nebude prováděno vozidly, 

- umístění pojízdného baru bude mimo travnatou plochu, 

- předmětná část pozemku bude po ukončení smlouvy uvedena žadatelem do původního stavu na 

náklady žadatele. 

 

 

Návrh usnesení č. 9 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 232/1 o výměře 51 m2 (část č. 1 o výměře 21 m2, část č. 

2 o výměře 30 m2) k.ú. Pardubice společnosti Velocentrum Voleský s.r.o., IČO 038 68 087, se sídlem 

Vršovická 466/62, Vršovice, 101 00 Praha 10, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za 

nájemné ve výši 700,-Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, za účelem parkování automobilů pro provozovatele obchodu v domě čp. 1895 za podmínky 

vyjmutí předmětné části pozemku z pasportu komunikací. 

 

 

Číslo návrhu: 10 

Přijaté usnesení č. KPR/632/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1491/10 o výměře 170 m2, v k.ú. Pardubice 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 18,- Kč/m2 

/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání 

pozemku jako předzahrádka u rekreační chaty a k umístění a užívání dřevníku za podmínky 

ponechání stávajícího oplocení ze živého plotu a pletiva. Nájemní smlouva bude uzavřena po 

ukončení nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX. 

 

Návrh usnesení č. 11 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2404/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice (varianta 1) 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 400,-Kč/m2/rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a 

provozování přívěsného vozíku s občerstvením (grilovaná kuřata, ryby a další). 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2600/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice (varianta 2) 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 400,-Kč/m2/rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a 

provozování přívěsného vozíku s občerstvením (grilovaná kuřata, ryby a další). 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2155/7 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice (varianta 3) 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 400,-Kč/m2/rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a 

provozování přívěsného vozíku s občerstvením (grilovaná kuřata, ryby a další). 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2155/7 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice (varianta 4) 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 400,-Kč/m2/rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a 

provozování přívěsného vozíku s občerstvením (grilovaná kuřata, ryby a další). 

 

 

Číslo: 12         

Návrh usnesení bod I.  byl stažen 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice organizaci Správa železnic, státní organizace, IČO 

70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000,  s napojením polní cesty na 

místní komunikaci umístěného na pozemku označeném jako p.p.č. 153/2 v k.ú. Semtín. 

Přijaté usnesení č. KPR/633/2022                         (bod II.-III. pro 9, proti 0, zdrž. 0,) 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 153/1 o výměře 31 m2, p.p.č. 153/2 o výměře 67 

m2, p.p.č. 313/3 o výměře 326 m2, p.p.č. 315/2 o výměře 323 m2 a pozemku označeného jako 

p.p.č. 314/2 o výměře 156 m2, vše v k.ú. Semtín organizaci Správa železnic, státní organizace, IČO 

70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, na dobu určitou, a to do 
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dne uzavření smlouvy o převodu stavby polní cesty v rámci stavby "Modernizace trati Hradec 

Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice- Rosice nad Labem – Stéblová – 

náhrada přejezdu P5352 v km 4,232“  z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování 

stavby polní cesty v rámci stavby "Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 

3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice- Rosice nad Labem – Stéblová – náhrada přejezdu P5352 v km

4,232“ dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města.

III. Komise pro pozemky a reklamu

Doporučuje

odkoupení stavby polní cesty vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č. 153/1 o 

výměře 31 m2, p.p.č. 153/2 o výměře 67 m2, p.p.č. 313/3 o výměře 326 m2, p.p.č. 315/2 o výměře 

323 m2 a pozemku označeném jako p.p.č. 314/2 o výměře 156 m2, vše v k.ú. Semtín z vlastnictví 

organizaci Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 

1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba polní cesty bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to 

po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu polní cesty. 

Číslo: 13 

Návrh usnesení bod I.   (pro 0, proti 8, zdrž. 1) 

I. Komise pro pozemky a reklamu

Doporučuje

nájem pozemku označeného jako p.p.č. 678 o výměře 1.093 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví ***
na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok povyšované 

o průměrnou roční míru inflace předchozího roku zjištěnou oficiálním statistickým orgánem, za 

účelem užívání pozemku k obecním účelům (provoz a údržba parku, provoz a údržba ostatní 

komunikace). 

Přijaté usnesení č. KPR/634/2022    (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

II. Komise pro pozemky a reklamu

Doporučuje

nájem pozemku označeného jako p.p.č. 678 o výměře 1.093 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví *** 
na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok dle Výměru 

MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020 za účelem užívání  pozemku k obecním účelům (provoz 

a údržba parku, provoz a údržba ostatní komunikace), za podmínky úhrady částky ve výši 61,-Kč/

m2/rok za bezesmluvní užívání pozemku v období od 28.2.2022 do dne uzavření nájemní 

smlouvy. 

Návrh usnesení č. 14 nebyl přijat    (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 
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I. Komise pro pozemky a reklamu

Doporučuje

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 882/41 o výměře 240 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 

Rezidence Sakařova s.r.o., IČO 11668270, se sídlem Semtín 97, 533 53 Pardubice, na dobu určitou, a 

to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby komunikace v rámci výstavby bytových domů na p.p.č. 

882/37 k.ú. Pardubice z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději 

však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování stavby komunikace dle 

Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města. 

II. Komise pro pozemky a reklamu

Doporučuje

odkoupení stavby  komunikace vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 882/41 o 

výměře 240 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti Rezidence Sakařova s.r.o., IČO 11668270, se 

sídlem Semtín 97, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve 

výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba komunikace bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a 

to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu komunikace. 

Číslo návrhu: 15 

Přijaté usnesení č. KPR/635/2022    (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č 2583/49 o výměře 13 m2, p.p.č 2665/11 o výměře 

10 m2 a p.p.č. 2665/14 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Dopravní podnik města 

Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, na 

dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem umístění a provozování 5 ks zastávkových 

přístřešků. 

Návrh usnesení č. 16 nebyl přijat    (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 153/5 o výměře 10 m2 v k.ú. Studánka 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem užívání pozemku jako 

parkovací místo pro osobní auto pro zajištění dopravy matky XXXXXXXXXXXXX 
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Číslo návrhu: 17 

Přijaté usnesení č. KPR/636/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 393/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČO 25916092, se sídlem Komenského 432, 

Pardubičky, 530 03 Pardubice, na dobu určitou 5 let za účelem umístění a provozování uměleckého 

díla – kinetická loď za níže uvedených podmínek: 

- dílo nebude žádným způsobem působit jako nosič inzertních nebo reklamních ploch (s výjimkou 

zobrazeného panelu), 

- umístění díla bude provedeno v souladu s návrhem a v koordinaci s autorem parku, 

- žadatel zajistí  úpravu vegetačních prvků v místě instalace včetně zavlažovacího systému a 

případného napojení na el. síť, 

- podstavec bude zhotoven z materiálu corten nebo balotinovaný (kartáčovaný) nerez, 

- po doložení souhlasného vyjádření úseku památkové péče OSA MmP, 

- po odstranění uměleckého díla žadatel uvede pozemek do původního stavu. 

 

Číslo návrhu: 18 

Přijaté usnesení č. KPR/637/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 504/2 o výměře 8 m2, p.p.č. 512/2 o výměře 8 m2, 

vše v k.ú. Pardubice společnosti CVOK s.r.o., IČO 02955113, se sídlem Jiráskova 29, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby 

přístupových zpevněných ploch ze zámkové dlažby v rámci stavby „Půjčovna sportovního vybavení 

na p.p.č. 519/8 k.ú. Pardubice“ z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování 

stavby přístupových zpevněných ploch ze zámkové dlažby (formou vodě propustných tvárnic) dle 

Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení stavby  přístupových zpevněných ploch vybudovaných na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 504/2 o výměře 8 m2, p.p.č. 512/2 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 

společnosti CVOK s.r.o., IČO 02955113, se sídlem Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že 

stavba přístupových zpevněných ploch bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání 

souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu přístupových zpevněných ploch. 
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Návrh usnesení č. 19 nebyl přijat               (pro 0, proti 0, zdrž. 9) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 47/1 o výměře 514 m2 v k.ú. Ohrazenice společnosti 

Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka, 568, PSČ 53352, na 

dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby - úprava povrchu, rozšíření komunikace 

na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, 

nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem úpravy povrchu, rozšíření 

komunikace a přeložky veřejného osvětlení dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro 

následný převod do majetku města. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení  stavby - úprava povrchu a rozšíření komunikace vybudovaných na části pozemku 

označeném jako p.p.č. 47/1 o výměře 514 m2 v k.ú. Ohrazenice, z vlastnictví společnosti Fáblovka 

reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka, 568, PSČ 53352, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že předmětná stavba 

bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu 

stavebního úřadu na stavbu - úprava povrchu a rozšíření komunikace. 

 

 

Návrh usnesení č. 20 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 1759/10 o výměře 1.365 m2 a části pozemku označeného 

jako p.p.č. 1718/1 o výměře 9.545 m2, vše v k.ú. Pardubice spolku TJ BMX Pardubice z.s., IČO 

60160365, se sídlem nábřeží Závodu míru 1886, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu 

neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem užívání pozemků jako zázemí pro pořádání 

sportovních akcí – mezinárodních závodů BMX včetně umístění stanů, karavanů apod., a to 

opakovaně každoročně 2x až 4x od pátku do neděle za těchto podmínek: 

- oznámit písemně každý rok termíny mezinárodních závodů BMX neprodleně po schválení Komisí 

českého svazu cyklistiky,  

- upravit pozemky dle specifikace Městského obvodu Pardubice I vždy po skončení sportovní akce na 

vlastní náklady včetně jejich předání Městskému obvodu Pardubice I, 

- uhradit náklady vzniklé na straně statutárního města Pardubice, popř. Městského obvodu Pardubice 

I, pokud nebudou pozemky žadatelem uvedeny do stavu dle specifikace Městského obvodu 

Pardubice I. 
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Číslo návrhu: 21 

Přijaté usnesení č. KPR/638/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č.101/1, p.p.č. 609/6, vše v k.ú. Rosice nad Labem ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, 

spočívajícího v uložení a provozování zemního kabelového vedení nn a 2 ks kabelové skříně v rámci 

akce „Pardubice, Rosice, p.č. 621/45 knn“, č. projektu: IV-12-201312, za jednorázovou náhradu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 516-316/2022 ze dne 16. 5. 2022 u pozemků označených jako: 

p.p.č. 101/1  v k.ú. Rosice nad Labem - krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH, 

p.p.č. 609/6 v k.ú. Rosice nad Labem - krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH, 

p.p.č. 609/6 v k.ú. Rosice nad Labem - komunikace: 448,00 Kč/m2+DPH, 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. Smlouva o smlouvě 

budoucí bude uzavřena na 5 let ode dne její účinnosti. 

 

Číslo návrhu: 22 

Přijaté usnesení č. KPR/639/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 1069/81, p.p.č. 1074/9, p.p.č. 1489/4, p.p.č. 1491/10, p.p.č. 1491/11, p.p.č. 

1491/19, p.p.č. 2698/29, p.p.č. 2698/31, p.p.č. 2698/52, p.p.č. 2988/1, p.p.č. 2988/5, vše v k.ú. 

Pardubice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení a provozování kabelového vedení NN 

v rámci akce „Pardubice, p.č. 1070/13 knn“, číslo IV-12-2019452, za jednorázovou náhradu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 469-272/2022 ze dne 27. 4. 2022 u pozemků označených jako: 

p.p.č. 1069/81, p.p.č. 1074/9, p.p.č. 1491/11, p.p.č. 1491/19, p.p.č. 2698/29, p.p.č. 2698/31, p.p.č. 

2988/1, p.p.č. 2988/5, v k.ú. Pardubice – účelová komunikace: 28,75 Kč/m2+DPH, 

p.p.č. 1489/4, p.p.č. 1491/10, p.p.č. 2698/52 v k.ú. Pardubice – veřejná zeleň: 181,95 Kč/m2+DPH, 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena: 

- na dobu 5 let ode dne účinnosti smlouvy,  

- po doložení písemného souhlasu státního podniku Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, s 

uložením kabelu do pozemků označených jako p.p.č. 2988/1, p.p.č. 1069/81 a p.p.č. 2988/5 v  k.ú. 

Pardubice. 

 

Číslo návrhu: 23 

Přijaté usnesení č. KPR/640/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 252/11, p.p.č. 252/13, p.p.č. 

2583/3, p.p.č. 2583/10, p.p.č. 2583/48, p.p.č. 2583/49, p.p.č. 2583/50, p.p.č. 2665/11, p.p.č. 

2794/1 a p.p.č. 3866, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 8063-

47/2015 ve prospěch společnosti Fastport a.s., IČO 27522580, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 

252/11, p.p.č. 252/13, p.p.č. 2583/3, p.p.č. 2583/10, p.p.č. 2583/48, p.p.č. 2583/49, p.p.č. 2583/50, 

p.p.č. 2665/11, p.p.č. 2794/1 a p.p.č. 3866, vše v k.ú. Pardubice ve výši 300,- Kč/bm+DPH 

spočívajícího v provozování  vybudované optické sítě uložené v rámci akce „Optická síť Třída Míru s 

napojením na ulici Sladkovského v Pardubicích“. 

 

Číslo návrhu: 24 

Přijaté usnesení č. KPR/641/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2740/7, p.p.č. 2740/6, p.p.č. 

2740/4, p.p.č. 2740/3   vše v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 8967-370/2022, ve 

prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – 

Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč/pozemek+DPH 

spočívajícího v provozování uloženého stávajícího kanalizačního řadu a vodovodního řadu. 

 

Číslo návrhu: 25 

Přijaté usnesení č. KPR/642/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako st.p.č. 793 o výměře 159 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti M - STAV CZ s.r.o., IČO 27557235, se sídlem 

Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice a společnosti DRVALON s.r.o., IČO 28791771, se 

sídlem Pardubice - Bílé Předměstí, Na Ležánkách 1860, PSČ 53003, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. 

 

Číslo: 26 

Návrh usnesení bod I.                                                                         (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 
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I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře cca 100 m2 a části pozemku 

označeného jako p.p.č. 3710/35 o celkové výměře 145 m2 (vyjma části zatížené souborem veřejného 

osvětlení včetně jeho ochranného pásma), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – 

Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 

povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem. 

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 

posudku statutární město Pardubice. 

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a po vkladu práva 

vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

Přijaté usnesení č. KPR/643/2022 bod II.                                               (pro 7, proti 2, zdrž. 0) 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 

25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 

pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a po vkladu práva 

vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

Návrh usnesení bod III. nebyl přijat                                              (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 
 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/35 o celkové výměře 145 m2 (vyjma části zatížené 

souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, 

se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku 
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žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a po vkladu práva 

vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

Návrh usnesení č. 27 byl stažen                

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 1138/8 o výměře cca 4 m2, p.p.č. 886/40 o výměře cca 1 

m2, p.p.č. 886/21 o výměře cca 51 m2, p.p.č. 1136/2 o výměře cca 380 m2, p.p.č. 1138/4 o výměře 

cca 133 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  

společnosti PRINT-SHOP.cz, s.r.o., IČ 27462595, se sídlem Erno Košťála 968, Studánka, 530 12 

Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 

vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 

bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků žadatelem. Žadatel uhradí náklady na 

zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a po vkladu práva 

vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 886/5 o výměře 344 m2, p.p.č. 886/9 o výměře 35 

m2, p.p.č. 886/21 o výměře 48 m2, p.p.č. 1136/2 o výměře 273 m2, p.p.č. 1138/4 o výměře 151 m2, 

p.p.č. 886/13 o výměře 8 m2, p.p.č. 886/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 886/15 o výměře 1 m2, p.p.č. 

1140/10 o výměře 58 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti PRINT-SHOP.cz, s.r.o., IČ 27462595, se 

sídlem Erno Košťála 968, Studánka, 530 12 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy 

o převodu stavby zpevněných ploch komunikace a parkoviště v rámci výstavby výrobní budovy 

PRINT-SHOP, Pardubice, ul. Husova z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování 

stavby zpevněných ploch komunikace a parkoviště dle Zásad výstavby technické infrastruktury 

určené pro následný převod do majetku města. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení zpevněných ploch komunikace a parkoviště vybudovaných na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 886/5 o výměře 344 m2, p.p.č. 886/9 o výměře 35 m2, p.p.č. 886/21 o výměře 

48 m2, p.p.č.1136/2 o výměře 273 m2, p.p.č. 1138/4 o výměře 151 m2, p.p.č. 886/13 o výměře 8 m2, 

p.p.č. 886/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 886/15 o výměře 1 m2, p.p.č. 1140/10 o výměře 58 m2, vše v k.ú. 
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Pardubice z vlastnictví společnosti PRINT-SHOP.cz, s.r.o., IČ 27462595, se sídlem Erno Košťála 968, 

Studánka, 530 12 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 

1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba zpevněných ploch komunikace a parkoviště  bude spadat do 

režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na 

stavbu zpevněných ploch komunikace a parkoviště. 

 

 

Návrh usnesení č. 28 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 690/1 o výměře  cca 25 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelkou. Žadatelka uhradí náklady 

na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 29 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 39 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX  za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 

části pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791. 

 

 

Návrh usnesení č. 30 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 

části pozemku žadatelkou. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791. 

 

 

Návrh usnesení č. 31 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou 

žadateli ve výši 800,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 

části pozemku žadateli.  

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791. 

 

 

Návrh usnesení č. 32 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 4 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře 

cca 1 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na 

zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791. 

 

 

Návrh usnesení č. 33 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 
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I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 43 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 

části pozemku žadatelkou. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice XXXXXXXXXXXXX s umístěním elektroměru na části 

pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 34 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 

části pozemku žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po 

ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní organizací Českého 

zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791. 

 

 

Číslo návrhu: 35 

Přijaté usnesení č. KPR/644/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 745/3 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 



  17 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č.36/798/22  ze dne 1.6.2022 ve výši 1.800,- Kč/m2+ 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 

plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.  

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000,- Kč uhrazené statutárním 

městem Pardubice za znalecký posudek. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení Z/3047/2022. 

 

Číslo: 36 

Návrh usnesení bod I. nebyl přijat                                     (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře 7.289 m2 v k.ú. Černá za Bory z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem 

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice. 

Ve smlouvě o bezúplatném převodu bude zakotveno: 

- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích, 

- ustanovení o akceptaci sítí (plynárenského zařízení) ve vlastnictví spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 

uložených do předmětných pozemků, 

- závazek budoucího vlastníka uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku 

označeného jako p.p.č. 373/1 v k.ú. Černá za Bory včetně závazku objednání  a úhrady geometrického 

plánu na zaměření rozsahu věcného břemene se společností  Služby města Pardubic a.s., IČO 

25262572, za náhradu 500,00 Kč bez DPH.  

Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631,  a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

24729035, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

Přijaté usnesení č. KPR/645/2022 bod II.  a III.                       ( pro 9, proti 0, zdrž. 0 ) 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře cca 3.700 m2 v k.ú. Černá 

za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, 

se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice. Výměra části 

pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 

odborem dopravy MmP a Městským obvodem Pardubice IV. 

Ve smlouvě o bezúplatném převodu bude zakotveno: 
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- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích, 

- ustanovení o akceptaci sítí (plynárenského zařízení) ve vlastnictví spol. GasNet, s.r.o., IČO 

27295567, uložených do předmětných pozemků, 

- závazek budoucího vlastníka uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku 

označeného jako p.p.č. 373/1 v k.ú. Černá za Bory včetně závazku objednání  a úhrady 

geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene se společností Služby města Pardubic 

a.s., IČO 25262572, za náhradu 500,00 Kč bez DPH. 

Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631,  a společností ČEZ Distribuce, 

a.s., 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 418/10 o výměře 20 m2, p.p.č. 418/11 o 

výměře 19 m2, p.p.č. 418/12 o výměře 159 m2, p.p.č. 418/13 o výměře 29 m2, p.p.č. 418/14 o 

výměře 23 m2, vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem 

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se 

svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem 

Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 

Číslo návrhu: 37 

Přijaté usnesení č. KPR/646/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku označenému 

jako st.p.č. 2040 o výměře 349 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1054, 

objekt k bydlení a pozemku označenému jako p.p.č. 2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubic do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 37/731/21 ze dne 27. 8. 2021  ve výši 4.000.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 38 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

záměr prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 4194 o výměře 943 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, obč. vyb. a části pozemku označeného jako p.p.č. 2168/12 o výměře cca 1.070 m2, vše v k.ú. 

Pardubice formou veřejné dobrovolné dražby s tím, že dražební vyhláška bude obsahovat upozornění 

na podmínky, nevýhody a případné limity uvedené v důvodové zprávě u vyjádření jednotlivých 

odborů, obvodu a vlastníků sítí umístěných v předmětných pozemcích. 
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Návrh usnesení č. 39 nebyl přijat               (bod I. pro 0, proti 5, zdrž. 4,  

                                                                           bod II. pro 0, proti 8, zdrž. 1,  

                                                                           bod III. pro 0, proti 7, zdrž. 2,  

                                                                           bod IV. pro 2, proti 4, zdrž. 3) 

projednáno po návrhu usnesení č. 40 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 160/16 o výměře 7 m2, p.p.č. 160/13 o výměře 553 m2, vše v 

k. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti STARZONE s.r.o., 

IČO 05866065, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na pozemcích označených jako p.p.č. 160/16 o výměře 7 m2, p.p.č. 160/13 

o výměře 553 m2, vše v k. Černá za Bory ve prospěch  společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065, se 

sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, a každého dalšího vlastníka komunikace 

spočívajícího v právu strpění, v právu provozování komunikace (již umístěného tělesa komunikace) a 

v právu provádění nezbytných prací spojených s opravami komunikace, a to po celou dobu její fyzické 

a právní existence, za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč/m2+DPH. 

Smlouva zřízení věcného břemene bude uzavřena v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích označených jako p.p.č. 160/14 o výměře  3124 

m2 a p.p.č. 150/4 o výměře 4497 m2 vše v k. Černá za Bory ve prospěch  společnosti STARZONE s.r.o., 

IČO 05866065, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, a každého dalšího vlastníka 

komunikace a retenční nádrže spočívajícího v právu strpění, v právu provozování komunikace 

umístěné na p.p.č. 160/14, v právu strpění, v právu provozování retenční nádrže umístěné na p.p.č. 

150/4 a v právu provádění nezbytných prací spojených s opravami komunikace a retenční nádrže, a 

to po celou dobu jejich fyzické a právní existence. 

Smlouva zřízení věcného břemene bude uzavřena v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
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IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení Z/427/2007 a usnesení ZM/398/2011. 

 

 

Návrh usnesení č. 40 nebyl přijat               (pro 3, proti 2, zdrž. 4) 

projednáno před návrhem usnesení č. 39 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 150/1 o výměře 12.566 m2 popř. části pozemku označeného 

jako p.p.č. 150/1 o výměře cca 12.446 m2, p.p.č. 160/8 o výměře 11.228 m2, p.p.č. 160/14 o výměře 

3.124 m2, p.p.č. 160/13 o výměře 553 m2, p.p.č. 160/11 o výměře 242 m2, p.p.č. 160/16 o výměře 7 

m2, p.p.č. 150/4 o výměře 4.497 m2, p.p.č. 176/1 o výměře 4.465 m2, p.p.č. 160/19 o výměře 35 m2, 

p.p.č. 188/3 o výměře 1.000 m2, vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice 

do vlastnictví společnosti  SPV REAL ESTATE a.s., IČO 06812716, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 

35/817/22 ze dne 19.8.2022 ve výši 1.300,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do 

režimu podléhajícímu DPH, popř. po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra 

výše uvedené části pozemku označeného jako p.p.č. 150/1 o výměře cca 12.446 m2 v k.ú. Černá za 

Bory. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. 

Kupní smlouva bude uzavřena: 

- po ukončení smlouvy o výpůjčce (V_0209/MO4) na část pozemku označeného jako p.p.č. 150/1 v 

k.ú. Černá za Bory uzavřené s Pardubickým krajem, IČO 70892822, a po doložení majetkového 

vypořádání stavby sjezdu, která je ve vlastnictví Pardubického kraje, popř. po doložení písemného 

souhlasu Pardubického kraje s prodejem části pozemku označeného jako p.p.č 150/1 v k.ú. Černá za 

Bory, na kterou je uzavřena smlouva o výpůjčce, popř. po doložení geometrického plánu na oddělení 

části pozemku označeného jako p.p.č. 150/1 o výměře cca 12.446 m2 v k.ú. Černá za Bory, pokud 

nebude Pardubický kraj souhlasit s prodejem části pozemku označeného jako p.p.č 150/1 v k.ú. Černá 

za Bory, na kterou je uzavřena smlouva o výpůjčce, 

- po ukončení nájemní smlouvy (NS_1274/MO4) na předmětné pozemky a po uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene na pozemcích označených jako p.p.č. 160/16 o výměře 7 m2, p.p.č. 160/13 

o výměře 553 m2, p.p.č. 160/14,vše v k. Černá za Bory se společností STARZONE s.r.o., IČO 05866065, 

a po vkladu práva vyplývajícího ze smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

Číslo:  41 

 

bod I. a III. nebyl přijat                                                            (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 
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I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí bezúplatný převod a následný bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 2981/18 o 

výměře 5.885 m2, p.p.č. 2981/11 o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře 903 m2, p.p.č. 2981/15 

o výměře 1.675 m2, p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21 o výměře 8 m2, p.p.č. 2731/4 o 

výměře 136 m2, p.p.č. 902/13 o výměře 5.411 m2 (část dle OD), p.p.č. 902/17 o výměře 185 m2 (část 

dle OD), p.p.č. 902/19 o výměře 94  m2 (část dle OD) a p.p.č. 2984/2 o výměře 89 m2 (část dle návrhu 

OD) vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí bezúplatný převod a následný bezúplatný převod části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. 

úsek od UB 1342A003 (křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina)), se všemi 

součástmi a příslušenstvím této silnice umístěné na pozemcích označených jako p.p.č. 2981/18 o 

výměře 5.885 m2, p.p.č. 2981/11 o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře 903 m2, p.p.č. 2981/15 

o výměře 1.675 m2, p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21 o výměře 8 m2, p.p.č. 2731/4 o 

výměře 136 m2, p.p.č. 902/13 o výměře 5.411 m2, p.p.č. 902/17 o výměře 185 m2, p.p.č. 902/19 o 

výměře 94  m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 

Praha 4, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Přijaté usnesení č. KPR/647/2022 body II.,IV.,V.                      (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí bezúplatný převod a následný bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 

2981/18 o výměře 5.885 m2, p.p.č. 2981/11 o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře 903 m2, 

p.p.č. 2981/15 o výměře 1.675 m2, p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21 o výměře 8 m2, 

p.p.č. 2731/4 o výměře 136 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 902/13 o výměře cca 3.970 

m2, p.p.č. 902/17 o výměře cca 98 m2, p.p.č. 902/19 o výměře cca 53  m2 a p.p.č. 2984/2 o výměře 

cca 12 m2 vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 

Praha 4, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

dle návrhu OD 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí bezúplatný převod a následný bezúplatný převod části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. 

úsek od UB 1342A003 (křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina)), se všemi 

součástmi a příslušenstvím této silnice umístěné na pozemcích označených jako p.p.č. 2981/18 o 

výměře 5.885 m2, p.p.č. 2981/11 o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře 903 m2, p.p.č. 

2981/15 o výměře 1.675 m2, p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21 o výměře 8 m2, p.p.č. 



  22 

2731/4 o výměře 136 m2, na částech pozemku označených jako p.p.č. 902/13 o výměře cca 3.970 

m2, p.p.č. 902/17 o výměře cca 98 m2, p.p.č. 902/19 o výměře cca 53  m2 a p.p.č. 2984/2 o výměře 

cca 12 m2 vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 

Praha 4, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

dle návrhu OD 

V. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí bezúplatný převod a následný bezúplatný převod části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. 

úsek od UB 1342A003 (křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina)), se všemi 

součástmi a příslušenstvím této silnice umístěné na pozemcích nebo jejich částech označených jako 

p.p.č. 2981/23 o výměře 126 m2, p.p.č. 2981/24 o výměře 9.375 m2, p.p.č. 832/24 o výměře 1.546 

m2, p.p.č. 2742/36 o výměře 13.534 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 

Číslo návrhu: 42 

Přijaté usnesení č. KPR/648/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7067 o výměře 295 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 27/789/22 ze dne 5. 5. 2022 ve výši 2.300,- Kč/m2+ 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

 

Číslo: 43 

Návrh bod I. nebyl přijat                                             (pro 0, proti 6, zdrž. 3) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

V darovací smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. 

Přijaté usnesení č. KPR/649/2022 bod II.                        (pro 8, proti 0, zdrž. 1) 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku označeného jako p.p.č. 166/2 

o výměře 15 m2 k.ú. Studánka ve prospěch XXXXXXXXXXXXX. 

 

Číslo návrhu: 44 

Přijaté usnesení č. KPR/650/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí odkoupení a následné odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312 

m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře cca 

576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do 

vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 

znaleckým posudkem č. 1351/8/2022 ze dne 27.7.2022 ve výši 287,- Kč/m2 u pozemků označených 

jako p.p.č. 719/1,  p.p.č. 365/2, p.p.č. 719/3, vše v k.ú. Svítkov a ve výši 63,- Kč/m2 u pozemku 

označeného jako p.p.č. 348/1  v k.ú. Svítkov, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu 

stavebního úřadu na vybudovanou stavbu „Propojení lávek Svítkov - Rosice“ a po geometrickém 

zaměření předmětných částí pozemků.  

Budoucí kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky ode dne oboustranného podpisu 

smlouvy a bude v ní zakotven souhlas vlastníka pozemků XXXXXXXXXXXXXpro územní a stavební 

řízení investiční akce „Propojení lávek Svítkov - Rosice“. 

Kupní smlouva bude uzavřena po: 

- po vydání kolaudačního souhlasu respektive souhlasu na výše uvedenou stavbu „Propojení lávek 

Svítkov - Rosice“, 

- vyhotovení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí 

pozemků. 

 

Návrh usnesení č. 45 nebyl přijat               (bod I. pro 0, proti 5, zdrž. 4, bod II. pro 0, proti 7, zdrž. 2) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 234/1 o výměře cca 827 m2 v k.ú.  Svítkov z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou 

žadatelkou ve výši 1.000,- Kč/m2 po geometrickém zaměření předmětné části pozemku. Kupní 

smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Pardubice. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 234/1 o výměře 4.073 m2 v k.ú.  Svítkov z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou žadatelkou ve 

výši 1.000,- Kč/m2. 

Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu statutárního města 

Pardubice. 
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Číslo návrhu: 46 

Přijaté usnesení č. KPR/651/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če, jiná stavba (zvonice), pozemků označených jako p.p.č. 19 o výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3 

o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic z vlastnictví Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 

64243516, se sídlem Havlíčkova 1, 533 04 Sezemice, do vlastnictví statutárního města Pardubice a 

zřízení zákazu zcizení jako věcného práva k pozemku označenému jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (zvonice), pozemkům označeným jako p.p.č. 19 o 

výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic ve prospěch 

Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, na dobu určitou - po dobu existence zvonice a 

hřbitova na předmětných pozemcích. 

 

Návrh usnesení č. 47 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

v platném znění, u pozemku označeného jako p.p.č. 348/4  o výměře 2.602 m2 v k.ú. Lány na Důlku 

ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice. 

 

 

Číslo návrhu: 48 

Přijaté usnesení č. KPR/652/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

vzdání se předkupního práva k pozemku označenému jako st.p.č. 11 o výměře 506 m2, jehož 

součástí je stavba č.p. 14, obč. vyb., a k pozemkům označeným jako p.p.č. 27/2 o výměře 716 m2 a 

p.p.č. 27/4 o výměře 137 m2, vše v k.ú. Ohrazenice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX 

 

Číslo návrhu: 49 

Přijaté usnesení č. KPR/653/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako spoluvlastníka a vlastníka níže uvedených 

pozemků s realizací stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina" umístěné na: 

 

-části pozemku označeného jako p.p.č. 1464/4 v k.ú. Pardubice v podílovém 

vlastnictví   statutárního města Pardubice ve výši 10/12 vzhledem k celku, viz LV 76137 

 

- částech pozemků označených jako p.p.č. 1325/2, p.p.č. 5208/5 a p.p.č. 5208/6 vše v k.ú. 

Pardubice, v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši  41/48 vzhledem k celku, 

viz LV 76138 

 

-částech pozemků označených jako p.p.č. 1199/5, p.p.č. 1199/9, p.p.č. 1199/15, p.p.č.3684/7, 

p.p.č.4264/4,  p.p.č. 5207/14, p.p.č. 5207/15, p.p.č. 5208/4, p.p.č. 5208/19, p.p.č. 5208/20, vše v 

k.ú. Pardubice, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice LV č. 50001, 

 

- části pozemku označeného jako p.p.č. 670/1 o výměře 632 m2 v k.ú. Trnová ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice LV č. 50001 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 

4, v rozsahu  2.248 m2 dočasného záboru, formou dodatku č. 3 ke smlouvě o podmínkách 

provedení stavby. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

změnu textu ve smlouvě o podmínkách provedení stavby ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené 

statutárním městem Pardubice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, v článku I. smlouvy: 

a) z původního textu „ na LV 75188 v k.ú. Pardubice vlastníkem mj. spoluvlastnického podílu ve výši 

id. 39/40 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 orná půda“ na text „ na LV 

50001 v k.ú. Pardubice vlastníkem pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 orná půda“ 

b) z původního textu „ na LV 75177 v k.ú. Pardubice vlastníkem mj. spoluvlastnického podílu ve 

výši id. 11/16 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 5207/18 orná půda“ na text „ na 

LV 50001 v k.ú. Pardubice vlastníkem pozemku označeného jako p.p.č. 5207/18 orná půda“. 

Ostatní text smlouvy zůstává beze změny. 

 

Ověřeno dne 1.9.2022                                                                             Zapsala: 

Dušan Stránský v.r.                                                                                  Vladimíra Pilná 

Václav Stříteský v.r. 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

 


