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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 36 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 

Přítomni: Dušan Stránský, Petr Gloss, Miloš Vendolský, Michal Koláček, Lukáš Filip, Hana 

Demlová, Václav Stříteský Ondřej Karas, Martin Charvát, Radek Hejný, Vítězslav Čapek, Jana 

Martincová, Jiří Vopršal, Zuzana Kavalírová, Kateřina Skladanová, Miroslav Macela, František 

Meduna, Vladimíra Pilná  

 

Omluveni: Miroslav Šrámek Martin Štefka, Roman Sodomka, Vítězslav Štěpánek, Josef Jirout, Petr 

Škoda 

 

Nepřítomni: Petr Kotýnek, Ondřej Jaroš, Ondřej Šebek, Petr Heřmanský, Jiří Rejda, Petr Králíček, 

Jan Chvojka 

 

ověřitel: Ondřej Karas 

    termín další komise:  23. 8. 2022,  zasedací místnost U Divadla 828, mezipatro  

 

 

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat               (pro 0, proti 5, zdrž. 2) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 2573/4, p.p.č. 3804/1, p.p.č. 3928/1, p.p.č. 1743/11, p.p.č. 3801/1, 

p.p.č. 902/3, p.p.č. 3647/23, p.p.č. 897/7, p.p.č. 3702/5, p.p.č. 252/11, p.p.č. 355/3, p.p.č. 2083/24, 

p.p.č. 2794/1, p.p.č. 3647/36, p.p.č. 2665/31, p.p.č. 152/17, p.p.č. 2665/8, p.p.č. 252/1, p.p.č. 372/1, 

p.p.č. 2155/7, p.p.č. 2978/1, p.p.č. 830/46, p.p.č. 625/12, p.p.č. 1718/1, st.p.č. 795, p.p.č. 2085/7, 

p.p.č. 4444/1, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 409/26 v k.ú. Studánka, p.p.č. 450/1 v k.ú. Pardubičky, 

p.p.č. 221/3 v k.ú. Ohrazenice, p.p.č. 266/3 v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 534/2 v k.ú. Trnová, p.p.č. 

1077/3 v k.ú. Svítkov, a  na stavbách - podchod pro pěší Karla IV., opěrná zeď podjezdu 17. listopadu, 

nadjezd u nemocnice (M117), objekt 17. listopadu čp. 303, kovové konstrukce na p.p.č.252/1 v k.ú. 

Pardubice společnosti Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 

28,  Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, a to plateb v 

celkové výši 77.593,99 Kč  bez DPH. 

Návrh usnesení č. 2 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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umístění reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m na části pozemku označeného 

jako p.p.č. 3707/27 v k.ú. Pardubice společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 

1798, 530 12 Pardubice – Dubina, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,- 

Kč/m2/měsíc+DPH. 

 

Číslo návrhu: 3 

Přijaté usnesení č. KPR/609/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 

2410/1 v k.ú. Pardubice Bytovému družstvu KVĚT, IČO 25967584, se sídlem Pardubice -  Zelené 

předměstí, Benešovo náměstí 2525, PSČ 53002, se vzdušným přesahem 6ks stříšek nad posledními 

balkóny a  6 ks stříšek (markýz) nad vstupy u bytového domu č. p. 2524, 2525, 2526 umístěného na 

pozemcích označených jako st.p.č.4959, st.p.č. 4960, st.p.č. 4961, vše v k.ú. Pardubice (dále jen 

bytového domu), ve výšce cca 4,3 m nad terénem na jižní straně a ve výšce cca 2,7 m nad terénem 

na severní straně, rozměr stříšek 2,5 m x 1 m, po dobu fyzické životnosti bytového domu. 

 

Návrh usnesení č. 4 nebyl přijat               (pro 2, proti 1, zdrž. 5) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 121/8 o výměře 203 m2 v k.ú. Pardubičky, spolku SK 

Pardubičky, z.s., IČO 15049027, se sídlem U Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na dobu 

neurčitou s 1měsíční výpovědní dobou za účelem zřízení a užívání odstavné plochy ze zatravňovacích 

dlaždic pro stání aut po dobu tréninků a zápasů. 

 

 

Číslo návrhu: 5 

Přijaté usnesení č. KPR/610/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 356/3 o výměře 17 m2, p.p.č. 3647/7 o výměře 1 m2, 

vše v k.ú. Pardubice společnosti NO PROBLEM PROMOTION, a.s., IČO 098 61 025, se sídlem 

Wintrova II 1088, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou 

za nájemné ve výši 400,-Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, za účelem instalace a užívání designového kontejneru s občerstvením za 

podmínky úhrady za bezesmluvní užívání ve výši 400,-Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemky 

budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za období od 6. 9. 2021 do dne účinnosti nájemní 
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smlouvy.  

Nájemní smlouva bude uzavřena po doložení souhlasného vyjádření Pardubického kraje s 

umístěním kontejneru na části pozemku označeného jako p.p.č. 3647/7 o výměře 1 m2 v k.ú. 

Pardubice. 

 

Návrh usnesení č. 6 nebyl přijat               (pro 5, proti 0, zdrž. 3 (Dušan Stránský se zdržel v souladu s 

článkem 3 odstavec 3 Obecného statutu a jednacího řádu komisí)) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2400/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Pardubice spolku OK 

Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO 26606747, se sídlem Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice, na dobu určitou 5 let za účelem dočasného parkování autobusu sportovního klubu OK 

Lokomotiva Pardubice za podmínky doložení písemného souhlasu společnosti RETROMĚSTEČKO 

s.r.o., IČO 047 54 425, se sídlem Erno Košťála 1002, Studánka, 530 12 Pardubice, s parkováním v 

období od 10. 9. 2022 do 11. 9. 2022. Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotven  závazek zajištění úniku 

kapalin ze strany vypůjčitele. 

Výpůjčka je poskytována v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. 12. 2013. 

 

Číslo návrhu: 7 

Přijaté usnesení č. KPR/611/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1684/24 o výměře 3.822 m2 v k.ú. Pardubice 

spolku Dirty Pardubice z.s., IČO 10981322, se sídlem Lonkova 467, Polabiny, 530 09 Pardubice, na 

dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem užívání pozemku jako bikeparku a pro 

volnočasové sportovní aktivity spolku. 

 

Číslo návrhu: 8 

Přijaté usnesení č. KPR/612/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 336/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Černá za Bory 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 500,- Kč/rok 

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

pojistkové skříňky elektro k domu čp. 154 ul. Na Vsi. 
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Číslo návrhu: 9 

Přijaté usnesení č. KPR/613/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 157 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 umístění a užívání letní pergoly, dřevěného přístřešku na nářadí a k 

umístění přívěsu včetně oplocení. 

 

Číslo návrhu: 10 

Přijaté usnesení č. KPR/614/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 346/1 o výměře 96 m2 v k.ú. Opočínek společnosti 

CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, na dobu 

neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 90.000,- Kč/rok+DPH za účelem 

umístění, provozování a údržby telekomunikačního zařízení. 

 

Číslo návrhu: 11 

Přijaté usnesení č. KPR/615/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3741/14 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice 

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 

provozování novinového stánku s prodejem tabákových výrobků a doplňkového zboží umístěného 

na předmětném pozemku. 

 

Číslo návrhu: 12 

Přijaté usnesení č. KPR/616/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 



  5 

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

označených jako p.p.č.  83/20, p.p.č. 501/1, p.p.č. 451/22, p.p.č. 512/14, p.p.č. 458/59, vše v k.ú. 

Mnětice 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 investiční akce „Mnětice PA:0726 obnova NN“ za  jednorázovou náhradu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 266-69/2022 ze dne 24. 2. 2022 u pozemků označených jako: 

p.p.č. 83/20 k.ú. Mnětice – zeleň-stavební: 2.030,333 Kč/m2+DPH (cca 0,3 m2) 

p.p.č. 512/14 k.ú. Mnětice – chodník: 93,333 Kč/m2 (cca 13,2 m2)  

p.p.č. 501/1 k.ú. Mnětice -  chodník: 93,333 Kč/m2 (cca 87 m2) 

p.p.č. 501/1 k.ú. Mnětice - překop komunikace: 1.493,333 Kč/m2+DPH (cca 10,5 m2) 

p.p.č. 501/1 k.ú. Mnětice - protlak komunikace: 448,00 Kč/m2+DPH (cca 1,5 m2) 

p.p.č. 501/1 k.ú. Mnětice - pomocný silniční pozemek: 74,667 Kč/m2+DPH (cca 24,6m2) 

p.p.č. 451/22 k.ú. Mnětice – překop silnice: 1.493,333 Kč/m2+DPH (cca 4,5 m2)  

p.p.č. 451/22 k.ú. Mnětice – chodník: 93,333 Kč/m2 (cca 141,3 m2) 

p.p.č. 458/59 k.ú. Mnětice - pomocný silniční pozemek: 19,267 Kč/m2+DPH (cca 3 m2), 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. 

 

Číslo návrhu: 13 

Přijaté usnesení č. KPR/617/2022               (pro 8, 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. 1067/1, p.p.č. 422, p.p.č. 335/65, p.p.č. 407/21, p.p.č. 1078/64, p.p.č. 

401/10, p.p.č. 401/2, p.p.č. 402/7, p.p.č. 475/5, p.p.č. 401/4, p.p.č. 401/12, p.p.č. 475/1, vše v k.ú. 

Lány na Důlku ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha 

– Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, spočívající ve vybudování a provozování inženýrské sítě 

„Posílení vodovodu Lány na Důlku – Staré Čívice“, 1.část - SO 01 - vodovod za jednorázovou 

náhradu u pozemků označených jako: 

p.p.č. 1067/1, p.p.č. 401/2, p.p.č. 402/7, vše v k.ú. Lány na Důlku – ostatní plocha, ostatní 

komunikace: 300,- Kč/bm+DPH, 

p.p.č. 422 k.ú. Lány na Důlku – ostatní plocha, neplodná půda: 100,- Kč/bm+DPH, 

p.p.č. 401/4, p.p.č. 401/12, p.p.č. 475/5, p.p.č. 335/65, p.p.č. 475/1, vše v k.ú. Lány na Důlku - orná 

půda: 50,- Kč/bm+DPH, 

p.p.č. 407/21 k.ú. Lány na Důlku - ostatní plocha, jiná plocha: 100,- Kč/bm+DPH, 

p.p.č. 1078/64, p.p.č. 401/10, vše v k.ú. Lány na Důlku - trvalý travní porost: 50,- Kč/bm+DPH, za 

těchto podmínek: 

- upravit trasu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem, 

- dohodnout termín realizace s Agrodružstvem Jeníkovice, IČO 48154971. 

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. 
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Číslo návrhu: 14 

Přijaté usnesení č. KPR/618/2022               (pro 8, 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. 475/1 v k.ú. Lány na Důlku, p.p.č. 727/2, p.p.č. 1215, vše v k.ú. Staré Čívice 

ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, 

Kostelecká 879/59, PSČ 19600, spočívající ve vybudování a provozování inženýrské sítě „Posílení 

vodovodu Lány na Důlku – Staré Čívice“, 2. část - SO 02 - vodovod 

za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako: 

p.p.č.1215 k.ú. Staré Čívice – ostatní plocha, ostatní komunikace: 300,- Kč/bm+DPH, 

p.p.č. 475/1 k.ú. Lány na Důlku, p.p.č. 727/2 k.ú. Staré Čívice - orná půda: 50,- Kč/bm+DPH, 

za těchto podmínek: 

- upravit trasu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem, 

- dohodnout termín realizace s Agrodružstvem Jeníkovice, IČO 48154971. 

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. 

 

Číslo návrhu: 15 

Přijaté usnesení č. KPR/619/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2408/13, p.p.č. 2496/1, p.p.č. 

2499/129, p.p.č. 2499/135, p.p.č. 2499/140, p.p.č. 2500/4, p.p.č. 2502/1, p.p.č. 2502/6, p.p.č. 

2516/1 a p.p.č. 3784, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 10097-

259/2021, ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 

2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, spočívajícího v uložení a v provozování  vybudované 

optické sítě uložené v ulici Na Spravedlnosti za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako: 

p.p.č. 2496/1 k.ú. Pardubice – ostatní plocha, zeleň: 200,- Kč/bm+DPH, 

p.p.č. 2408/13, p.p.č. 2499/129, p.p.č. 2499/135, p.p.č. 2499/140, p.p.č. 2500/4, p.p.č. 2502/1, 

p.p.č. 2502/6, p.p.č. 2516/1 a p.p.č. 3784, vše v k.ú. Pardubice - ostatní plocha, ostatní 

komunikace: 300,- Kč/bm+DPH. 

 

Číslo návrhu: 16 

Přijaté usnesení č. KPR/620/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 253/1, p.p.č. 604/2, vše v k.ú. 

Rosice nad Labem ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, 
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se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, spočívajícího v provozování 

uloženého stávajícího kanalizačního a vodovodního řadu v rozsahu geometrického plánu č.  1900-

230/2022, za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč/pozemek+DPH. 

 

Návrh usnesení č. 17 byl stažen               (jednání OPPN OMI, primátor a starosta MO II) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1069/81 o 

výměře 3 m2 díl „k“, p.p.č. 2988/1 o výměře 8 m2 díl „l“ (dle GP č. 9893-2021095/2021 st.p.č. 11603), 

p.p.č. 1491/10 o výměře 106 m2 (dle GP č. 9893-2021095/2021 st.p.č. 11598), p.p.č. 1491/11 o 

výměře 59 m2 díl „g“, p.p.č. 2698/31 o výměře 15 m2 díl „h“ (dle GP č. 9893-2021095/2021 st.p.č. 

11595), p.p.č. 1491/19 o výměře 581 m2 díl „j“, p.p.č. 2698/29 o výměře 478 m2 díl „i“ (dle GP č. 

9893-2021095/2021 st.p.č. 11597), p.p.č. 2988/5 o výměře 1 m2 (dle GP č. 9893-2021095/2021 

st.p.č. 11599), p.p.č. 2988/5 o výměře 6 m2 (dle GP č. 9893-2021095/2021 st.p.č. 11600), vše v k.ú. 

Pardubice ve prospěch státního podniku Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,  spočívajícího v právu vstupu a vjezdu a 

v povinnosti strpět umístění stavby vodního díla – hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při 

povodni „Labe, Pardubice, protipovodňová ochrana, LB, řeka Labe a Chrudimka“ formou prohlášení. 

 

č. 18 

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 0, proti 7, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú. Ohrazenice 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

V kupní smlouvě bude ustanovení, že převodem vlastnického práva k předmětnému pozemku 

nedojde k převodu vlastnického práva ke garáži umístěné na předmětném pozemku včetně 

případných věcí umístěných v garáži a že současný vlastník této garáže není znám. 

Přijaté usnesení č. KPR/626/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú. Ohrazenice formou veřejné 

dobrovolné dražby s nejnižším podáním rovnajícím se ceně v místě a čase obvyklé určené 

znaleckým posudkem. 

 

Návrh usnesení č. 19 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše 

v k.ú. Pardubičky 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 pozemky budou spadat 

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

bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po doložení vlastnictví objektu umístěného na pozemku označeném 

jako st.p.č. 1465 v k.ú. Pardubičky a po ukončení nájemní smlouvy na předmětné pozemky uzavřené s 

XXXXXXXXXXXXX. 

 

Návrh usnesení č. 20 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše 

v k.ú. Pardubičky 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 pozemky budou spadat 

do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 

bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po doložení vlastnictví objektu umístěného na pozemku označeném 

jako st.p.č. 1465 v k.ú. Pardubičky a po ukončení nájemní smlouvy na předmětné pozemky uzavřené s 

XXXXXXXXXXXXX. 

 

 

Číslo návrhu: 21 

Přijaté usnesení č. KPR/621/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 129/15 o výměře 53 m2 (dle GP č. 1382-167/2021 

st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do podílového vlastnictví ve 
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výši podílu 1/5 vzhledem k celku XXXXXXXXXXXXX a do podílového vlastnictví ve výši podílu 1/10 

vzhledem k celku XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým 

posudkem č.1347/4/22  ze dne 3.3.2022 ve výši 1.241,- 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. 

Kupní smlouva bude uzavřena po doložení: 

- zápisu ze schůze společenství obsahující souhlas ostatních vlastníků s převodem předmětného 

pozemku pouze na žadatele, 

- podílového vlastnictví žadatelů k této stavbě,   

- listiny opravňující zápis stavby umístěné na předmětném pozemku do katastru nemovitostí. 

č. 22  

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 6, proti 0, zdrž. 2) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 3.000 m2 (mimo části zatížené 

souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma a mimo části zasahující do KZ- zeleň 

krajinná a LBK 50/2) v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č.2473-

09/22  ze dne 23.5.2022 ve výši 1.460,- 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. Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic 

a.s., IČO 25262572. 

Přijaté usnesení č. KPR/627/2022               (pro 7, proti 0, zdrž. 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 3.000 m2 (tj. mimo části zatížené 

souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma a mimo části zasahující do KZ- zeleň 

krajinná a LBK 50/2) v k.ú. Staré Čívice XXXXXXXXXXXXX  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 pozemek bude spadat do 

režimu podléhajícímu DPH. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 3.000 m2 (mimo části zatížené 

souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma a mimo části zasahující do KZ- zeleň 

krajinná a LBK 50/2) v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č.2473-

09/22  ze dne 23.5.2022 ve výši 1.460,- Kč/m2+ DPH, že pozemek bude spadat do režimu 
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podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadatelem.  

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

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci správního rozhodnutí na stavbu provozovny 

firmy KLIMASYSTEMS podle stavebního zákona. 

Návrh usnesení č. 23 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 44 m2, v k.ú. Pardubice z 

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

žadatelem ve výši 800,-Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části z nájemní smlouvy č. NS_1470/MO3 

uzavřené se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791, 

 

 

Návrh usnesení č. 24 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2511/16 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Vladimíra Kysilky, nar. 1. 7. 1981, trvale bytem 

Železničního pluku 1635, 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 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 č. NS_1199/MO5 uzavřené s Jiřím Schulzem, nar. 20. 8. 1939, trvale 

bytem Železničního pluku 1634, Pardubice, 

- doložení písemného souhlasu vlastníků pozemku označeného jako p.p.č. 2511/15 v k.ú. Pardubice s 

právem průchodu s ověřenými podpisy. 

Návrh usnesení č. 25 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 857/18 o výměře cca 96 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 
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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. 

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. 

 

Číslo návrhu: 26 

Přijaté usnesení č. KPR/622/2022               (pro 7, proti 0, zdrž. 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO 

25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice: 

- s realizací stavby „Parkovací dům, k.ú.  Pardubice, p.č. 372/12, 372/13, 2672/24“  na částech 

pozemků označených p.p.č. 372/13 o výměře 696 m2, p.p.č. 372/12 o výměře 1.859 m2, p.p.č. 

2672/4 o výměře 327 m2, vše v k.ú. Pardubice,  

- s dočasným umístěním mobilní trafostanice TS PA_1436 a provizorního kabelového vedení vn/nn 

po dobu realizace výše uvedené stavby na částech pozemků označených jako p. p. č. 2672/6, p. p. 

č. 2672/24, p. p. č. 4138/1 vše v k.ú. Pardubice, a to formou smlouvy o podmínkách provedení 

stavby. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

převod částí pozemků označených p.p.č. 372/13 o výměře cca 696 m2, p.p.č. 372/12 o výměře cca 

1.859 m2, p.p.č. 2672/4 o výměře cca 327 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO 25291408, formou navýšení 

základního kapitálu společnosti na základě usnesení č. Z/2274/2021. Výměra výše uvedených částí 

pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. 

 

Návrh usnesení č. 27 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 216/1 o výměře cca 28 m2 (mimo část zatíženou 

souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) v k.ú. Pardubičky 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 
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znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena: 

- po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o výpůjčce č. V_0381/MO4 uzavřené se společností 

Občanská a bytová výstavba s.r.o., IČO 47452111, 

- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Vodovody a kanalizace Pardubice 

a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práva vyplývajícího z této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

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. 

 

Číslo návrhu: 28 

Přijaté usnesení č. KPR/629/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/54 o výměře cca 52 m2 v k.ú. Studánka z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 818-820 

Lidmily Malé, Pardubice, IČO 27511405, se sídlem Lidmily Malé 818, Studánka, 530 12 Pardubice, 

za kupní cenu dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 

pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění ve výši 500,- 

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. 

 

Návrh usnesení č. 29 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/17 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Černá za Bory 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. 

 

Návrh usnesení č. 30 byl stažen        (doložit vyjádření odboru dopravy k budoucímu vlastnictví 

komunikace MmP a PK) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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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, 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. 

II. 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. 

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 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. 

č. 31 

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 3, proti 5, 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 navrženou žadatelkou ve výši 1.500,- Kč/m2 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 XXXXXXXXXXXXX pro územní a stavební 

řízení investiční akce „Propojení lávek Svítkov - Rosice“. 

Kupní smlouva bude uzavřena po: 
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- 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. 

Přijaté usnesení č. KPR/628/2022               (pro 8, 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 určenou znaleckým posudkem na stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé 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 XXXXXXXXXXXXX pro 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. 

 

Číslo návrhu: 32 

Přijaté usnesení č. KPR/623/2022               (bod I. pro 8, proti 0, zdrž. 0, bod II. pro 7, proti 0, zdrž. 1, 

bod III. pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 111/6 o výměře 333 v k.ú. Pardubičky se všemi 

součástmi a příslušenstvím z vlastnictví společnosti JAMAPOLL s.r.o. IČO 26012928, se sídlem 

Pernerova 443, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 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 pozemek bude 

spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelem vybudovaná odstavná stání budou předána bez 

stávající dodatkové tabulky pod dopravní značením IP 12 „Pro rezidenty BD U Capoušků“. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti JAMAPOLL s.r.o. IČO 26012928, se sídlem 

Pernerova 443, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem 
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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. 

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

posudku statutární město Pardubice. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení č. Z/2768/2022. 

Číslo návrhu: 33 

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

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

směnu pozemků označených jako st.p.č. 974/5 o výměře 975 m2, p.p.č. 3898/1 o výměře 428 m2 a 
částí pozemků označených jako p.p.č. 3905 o výměře cca 80 m2, p.p.č. 3899/1 o výměře cca 319 m2, 
vše v k.ú. Pardubice za pozemky označené jako p.p.č. 3902/2 o výměře 3 m2, p.p.č. 3902/3 o výměře 
1 m2, a části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 407 m2 (dle GP č. 10130-166/2022 
p.p.č. 3903/6) popř. cca 453 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F 
s.r.o., IČO 61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, po 
doložení geometrického plánu na upřesnění výměry předmětných částí pozemků, s finančním 
vyrovnáním ze strany společnosti Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798. 
Směnná smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na pozemky označené jako stp.č. 974/5 a p.p.č. 
3899/1, vše v k.ú. Pardubice, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., 24729035, na pozemky označené jako st.p.č. 974/5, p.p.č. 3898/1, p.p.č. 3899/1, vše 
v k.ú. Pardubice, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Elektrárny Opatovice 
a.s., IČO 27567320, na pozemek označený jako st.p.č. 974/5 v k.ú. Pardubice, po uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, na pozemky 
označené jako st.p.č. 974/5 a p.p.č.3899/1, vše v k.ú. Pardubice, a po vkladu práv vyplývajících z 
těchto smluv do katastru nemovitostí. 
Ve směnné 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. 
Geometrický plán na pozemky ve vlastnictví statutárního města Pardubice bude odsouhlasen 
společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
 

 

Přijaté usnesení č. KPR/624/2022                                    (bod II. - bod III. pro 8, proti 0, zdrž. 0  

                                                                                                 bod IV. pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako st.p.č. 974/5 o výměře 975 m2, p.p.č. 3898/1 o výměře 428 m2 a 
částí pozemků označených jako p.p.č. 3905 o výměře cca 80 m2, p.p.č. 3899/1 o výměře cca 319 
m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 
Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 
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3989-23/2021 ze dne 26. 2. 2022 ve výši 4.200,- Kč/m2 u pozemku označeného jako st.p.č. 974/5 v 
k.ú. Pardubice a ve výši 3.000,-Kč/m2 u pozemků označených jako p.p.č. 3898/1, p.p.č. 3905, p.p.č. 
3899/1, vše v k.ú. Pardubice, povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu na upřesnění výměry předmětných částí 
pozemků. 
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 pozemky označené jako stp.č. 974/5 a 
p.p.č. 3899/1, vše v k.ú. Pardubice, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., 24729035, na pozemky označené jako st.p.č. 974/5, p.p.č. 3898/1, p.p.č. 
3899/1, vše v k.ú. Pardubice, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Elektrárny Opatovice a.s., IČO 27567320, na pozemek označený jako st.p.č. 974/5 v k.ú. Pardubice, 
po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572, na pozemky označené jako st.p.č. 974/5 a p.p.č.3899/1, vše v k.ú. Pardubice, a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
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. 
Kupní cena bude uhrazena společností před podáním návrhu na vklad. 
 
III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3902/2 o výměře 3 m2, p.p.č. 3902/3 o výměře 1 m2, a 

části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře cca 453 m2, vše v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 

2633, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3988-22/2021 ze dne 25. 2. 2022 

ve výši 1.500,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH.  

Kupní cena bude uhrazena statutárním městem Pardubice před podáním návrhu na vklad. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej povrchu komunikace umístěné na části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 

cca 103 m2 a na pozemku označeném jako p.p.č. 3900/2 , vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798, se 

sídlem Masarykovo náměstí 2633, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem povýšenou o DPH v případě, že prodej bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. 

 

Číslo návrhu: 34 

Přijaté usnesení č. KPR/625/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Schvaluje 
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v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice  

změnu v čl. 6. SOUHLAS VLASTNÍKA pozemku a v čl. 7.1. VĚCNÉ BŘEMENO na pozemku na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice, jejichž nové znění je přílohou tohoto usnesení. 

Příloha 

Příloha usnesení-Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích 

a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice 

 

Ověřeno dne 11.7.2022                                                                            Zapsala: 

Dušan Stránský v.r.                                                                                   Vladimíra Pilná 

Ondřej Karas v.r. 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

 

 

 

 

 

 

https://aplikace.pardubice.eu/app/kovy/PodkladyKJednani/KPR-2022-036/BODKPR-2022-104/034/Příloha%20usnesení%20Zásady.doc
https://aplikace.pardubice.eu/app/kovy/PodkladyKJednani/KPR-2022-036/BODKPR-2022-104/034/Příloha%20usnesení%20Zásady.doc

