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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 63. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 18. 7. 2022 
od 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Marta Vitochová (od 16:34 hod.), Ing. František 
Weisbauer 

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
 
Omluven: Lubomír Hanzlík, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2022 /informativní zpráva/ 
2. Vyjádření k územnímu řízení 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
4. Smlouvy 
5. Diskuse 
 
Před projednáváním prvního bodu programu seznámil starosta členy rady s novou trasou akce 
Pardubice na bruslích. 

 
1. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2022 /informativní zpráva/ 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu vzala informativní 
zprávu o plnění plánu práce knihovny na vědomí. 
 
2. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl starosta. Žádost společnosti Astalon s.r.o. o vyjádření ke stavbě z důvodu uložení nového 
optického kabelu v blízkosti křižovatky ulice Kosmonautů a Varšavská byla stažena z programu. Ostatní 
žádosti byly projednány jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 578 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, Cihelna E234 p.č. 1421/8 knn“ dle 
PD zpracované PEN-projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice z důvodu uložení 
nového kabelového vedení NN pro investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 579 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Metropolitní optická síť – Kosmonautů 87“ 
dle PD zpracované Astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice z důvodu uložení nového optického kabelu pro 
investora EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Se zprávou seznámil starosta. Před hlasováním proběhla diskuse. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 580 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

v ul. Lonkova před č.p. 460 pro účely vyhrazeného stání držitele průkazu ZTP, xxx, trvale bytem xxx, xxx, 

s termínem platnosti povolení do 31. 12. 2023. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1   
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Smlouvy 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 581 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu retardérů v ulici 
Studentská se společností MIROS Pardubice a.s. v ceně 293 568,91 Kč bez DPH. Výsledná cena se může 
lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Diskuse 
Pan Drahoš se dotázal na Sluneční pláž. Reagoval starosta s tím, že se dolaďují detaily projektu. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 19. 7. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
 


