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

 
 

Přehled usnesení 
z 34. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 4. 5. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Ing. arch. Jaroslav 

Menšík, Mgr. Vladimír Martinec 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I Alena Stehnová a přivítala všechny 
přítomné. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 34. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
Host: Ing. Alexandra Prokopová 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Revokace usnesení č. 73 (7/03/19) 
3. Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 
4. Změna přílohy smlouvy č. 11/2020 - Opravy systému odvodnění a opravy lokálního 

charakteru místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského obvodu 
Pardubice I 

5. Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I 
„Oprava komunikace v ulici Kotkova“ 

6. Vyjádření k projektové dokumentaci (DUR) na stavbu „Polyfunkční dům Ke Kamenci“ 
7. Diskuze 
 
Program 34. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 34. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 33. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 34. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 34. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Marie Hubálková 
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1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

VARIANTA č. 1: 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 2085/17 o výměře 306 m2, p. p. č. 4213 

o výměře 313 m2, vše v k. ú. Pardubice, za účelem vybudování nových komunikací včetně 
přilehlé zeleně a vybudování přístřešku na TKO v rámci stavby „Parkoviště Štefanikova, 
Pardubice“, 

b) s odkoupením vybudovaných komunikací včetně přilehlé zeleně a vybudovaného přístřešku 
na TKO na částech pozemků označených jako p. p. č. 2085/17 o výměře 306 m2, p. p. č. 
4213 o výměře 313 m2, vše v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč, 

c) s prodejem částí pozemků označených jako p. p. č. 2085/17 o výměře cca 425 m2, p. p. č. 
4213 o výměře cca 120 m2, pozemku označeného jako p. p. č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše 
v k. ú. Pardubice (parkovací stání) 

společnosti Harmonie Brno, s. r. o., IČO 26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice. 
 
Usnesení č. 313 34/05/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 1) 

VARIANTA č. 2: 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 2085/17 o výměře 265 m2 v k. ú. 

Pardubice, za účelem vybudování nové komunikace včetně přilehlé zeleně v rámci stavby 
„Parkoviště Štefanikova, Pardubice“, 

b) s odkoupením vybudované komunikace včetně přilehlé zeleně na části pozemku 
označeného jako p. p. č. 2085/17 o výměře 265 m2, v k. ú. Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč, 

c) s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2085/17 o výměře cca 466 m2, pozemků 
označených jako p. p. č. 4213 o výměře 433 m2, p. p. č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. 
Pardubice (parkovací stání, komunikace, přístřešek na TKO). 

společnosti Harmonie Brno, s. r. o., IČO 26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice. 
 

 

BOD 1.2 

Usnesení č. 314 34/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene ve prospěch Statutárního města Pardubice, zast. OMI, 
IČ 00274046, na částech pozemků označených jako p. p. č. 2605/24 a p. p. č. 2605/77, vše 
v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, 
za účelem uložení a provozování kabelů veřejného osvětlení v rámci investiční akce 
„Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“, za jednorázovou úplatu 
ve výši 31,62 Kč/bm +DPH (celková délka 11,5m). 
 
 

Okomentoval(a): [MM1]: prosím o odstranění asi 

omylem vymazaného textu 
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BOD 1.3 

Usnesení č. 315 34/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2664/5 o výměře 7 m2 v k. ú. Pardubice, 

za účelem rozšíření schodiště a vybudování bezbariérové rampy u kostela sv. Bartoloměje, 
b) s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2664/5 o výměře cca 7 m2 v k. ú. 

Pardubice Římskokatolické farnosti – arciděkanství Pardubice, IČO 42939534, 
se sídlem Kostelní 92, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice. 

 
 

BOD 1.4 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením 7 ks telefonních kabin od společnosti O2 Czech Republic a. s., IČO 60193336, 
se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, včetně betonových základů 
a kabelů, které připojují kabiny k síti veřejného osvětlení za kupní cenu 1.000,- Kč+DPH/kus: 
- ul. Havlíčkova u čp. 925 na pozemku označeném jako p. p. č. 2089/9 k. ú. Pardubice 
- náměstí Republiky u čp. 222 na pozemku označeném jako p. p. č. 2664/5 k. ú. Pardubice 
- Masarykovo náměstí u čp. 1458 na pozemku označeném jako p. p. č. 252/1 k. ú. Pardubice 
- Palackého třída u čp. 2547 na pozemku označeném jako p. p. č. 2083/6 k. ú. Pardubice 
- ul. Sladkovského u čp. 484 na pozemku označeném jako p. p. č. 134/80 k. ú. Pardubice 
- Karla IV u čp. 2592 na pozemku označeném jako p. p. č. 152/14 k. ú. Pardubice 
- třída Míru u čp. 94 na pozemku označeném jako p. p. č. 2583/50 k. ú. Pardubice. 
Zdůvodnění: 
MOI nenašel využití pro telefonní kabiny. Z důvodu rizika nákladů na likvidaci z veřejných 
prostředků MOI nemá o telefonní kabiny zájem. 
 
 

BOD 1.5 

Usnesení č. 316 34/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s převodem pozemku označeného jako p. p. č. 2774/59 o výměře 3.504 m2 v k. ú. Pardubice, 
z vlastnictví společnosti Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové do vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, 
IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. 
 

 

BOD 1.6 

Usnesení č. 317 34/05/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s využitím předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném 
znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku označeného jako st. P. č. 6563 
o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše v k. ú. Pardubice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Vlastníkem pozemku je xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
Pardubice. 
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2. 
Revokace usnesení 

 

Usnesení č. 318 34/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r e v o k u j e 

Usnesení č. 73 7/03/19 (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada MO Pardubice I  
u k l á d á  
starostce městského obvodu přípravu a realizaci regulace dopravy umístěním vjezdové závory 
na účelové komunikaci ve vnitrobloku Na Hrádku pro odstavná stání za domem hudby. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: 31. 12. 2019 

 

 

3. 
Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

 

Usnesení č. 319 34/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
přímé zadání na zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 2/2020 – formou 
objednávky společnosti FilmS news s.r.o., IČ: 44223439, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 

 

Před projednáváním bodu č. 4 Alena Stehnová opustila jednací místnost 
 

4. 
Změna přílohy smlouvy č. 11/2020 – Opravy systému odvodnění a opravy 

lokálního charakteru místních a veřejných účelových komunikacích na území 
městského obvodu Pardubice I 

 

Usnesení č. 320 34/05/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
změnu přílohy smlouvy č. 11/2020 – „Opravy systému odvodnění a opravy lokálního 
charakteru místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského obvodu 
Pardubice I“, schválené dne 15. 4. 2020 na 32. schůzi RMO Pardubice I. 
 

 

5. 
Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu 

Pardubice I „Oprava komunikace v ulici Kotkova“ 
 

Usnesení č. 321 34/05/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
výjimku ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I v platném 
znění – přímé zadání společnosti Služby města Pardubic, a. s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Opravu 
komunikace v ulici Kotkova včetně osazení obrubníků“ dle předložené cenové nabídky. 
 

 

Před projednáváním bodu č. 6 se dostavila do jednací místnosti Alena Stehnová. 
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6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci (DUR) na stavbu 

„Polyfunkční dům Ke Kamenci“ 
 
Zpravodaj: Alena Stehnová 
 
Usnesení č. 322 34/05/20   (pro x, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) souhlasí s provedením stavby „Polyfunkční dům Ke Kamenci“ na pozemcích parc. 

č. 4675, 723/1, 723/41, 723/54 v k. ú. Pardubice, 
b) požaduje předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace, 
c) nemá další připomínky k projektové dokumentací na stavbu „Polyfunkční dům 

Ke Kamenci“ na pozemcích parc. č. 4675, 723/1, 723/41, 723/54 v k. ú. Pardubice. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin,  
35. schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční  

v pondělí 18. 5. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 4. 5. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

Ověřovatelé: 
 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek      Marie Hubálková 


