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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 33 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 29. 3. 2022 

Přítomni: Dušan Stránský, Ondřej Karas, Petr Gloss, Miloš Vendolský, Martin Štefka, Miroslav 

Šrámek, Ondřej Jaroš, Michal Koláček, Petr Kotýnek, Hana Demlová, Lukáš Filip, Václav Stříteský, 

Roman Sodomka, Martin Charvát, Radek Hejný, Vítězslav Čapek, Jana Martincová, Zuzana 

Kavalírová, Kateřina Skladanová, Petr Škoda, Miroslav Macela, František Meduna, Vladimíra Pilná  

 

Omluveni: Josef Jirout  

 

Nepřítomni: Alena Stehnová, Vítězslav Štěpánek, Petr Heřmanský, Jiří Rejda, Petr Králíček, Jan 

Chvojka 

 

ověřitel: Ondřej Karas 

    termín další komise:  19. 4. 2022,  zasedací místnost Štrossova 44, přízemí  

 

 

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p.p.č. 165/12 v k.ú. Semtín. 

 

 

Návrh usnesení č. 2 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p.p.č. 1212/11 v k.ú. Staré Čívice. 

 

 

Návrh usnesení č. 3 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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návrh na umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p.p.č. 318/31 v k.ú. Popkovice. 

 

 

Návrh usnesení č. 4 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p.p.č. 437/1 v k.ú Opočínek. 

 

 

Návrh usnesení č. 5 nebyl přijat               (pro 3, proti 8, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p.p.č. 144/9 v k.ú. Černá za Bory. 

 

 

Návrh usnesení č. 6 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p.p.č. 3670/11 v k.ú. Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 7 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2335/39 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 

Stehno spedition s. r. o., IČO 28810872, se sídlem Demokratické mládeže 1811, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 10.000,- Kč/rok + 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem zřízení a užívání 

parkovacího místa pro firemní automobil. 
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Číslo návrhu: 8 

Přijaté usnesení č. KPR/570/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

pacht části pozemku označeného jako p.p.č. 475/1 o výměře 76.414 m2 a pozemků označených 

jako p.p.č. 285/4 o výměře 126 m2, p.p.č. 428/2 o výměře 2.913 m2, p.p.č. 445/1 o výměře 11.010 

m2, p.p.č. 475/5 o výměře 1.856 m2, p.p.č. 484/26 o výměře 840 m2, p.p.č. 592/1 o výměře 490 

m2, p.p.č. 750/1 o výměře 68.080 m2, p.p.č. 752/12 o výměře 69 m2, p.p.č. 759/39 o výměře 

14.045 m2, p.p.č. 759/42 o výměře 24.183 m2, p.p.č. 824/3 o výměře 2.900 m2, p.p.č. 872/5 o 

výměře 446 m2, p.p.č. 872/12 o výměře 121 m2, p.p.č. 992/3 o výměře 219 m2, p.p.č. 992/4 o 

výměře 396 m2, p.p.č. 1002/6 o výměře 78 m2, p.p.č. 1014/13 o výměře 528 m2, p.p.č. 1020/9 o 

výměře 548 m2, vše v k.ú. Lány na Důlku, části pozemku označeného jako p.p.č. 436/2 o výměře 

16.599 m2 a pozemků označených jako p.p.č. 86/2 o výměře 3.684 m2, p.p.č. 86/4 o výměře 5.397 

m2, p.p.č. 86/5 o výměře 10.294 m2, p.p.č. 87 o výměře 10.029 m2, p.p.č. 109/12 o výměře 4.872 

m2, p.p.č. 324 o výměře 6.254 m2, p.p.č. 325 o výměře 558 m2, p.p.č. 326 o výměře 8.721 m2, 

p.p.č. 333/1 o výměře 2.918 m2, p.p.č. 366/1 o výměře 7. 728 m2, p.p.č. 367/7 o výměře 11.755 

m2, p.p.č. 442/4 o výměře 316 m2, p.p.č. 584/2 o výměře 1.331 m2, p.p.č. 584/5 o výměře 1.556 

m2, p.p.č. 590 o výměře 1.647 m2, p.p.č. 591/1 o výměře 1.568 m2, p.p.č. 591/2 o výměře 2.293 

m2, p.p.č. 592/3 o výměře 1.529 m2, p.p.č. 603/1 o výměře 565 m2, p.p.č. 607 o výměře 190 m2, 

p.p.č. 608/2 o výměře 1.676 m2, p.p.č. 609 o výměře 2.267 m2, p.p.č. 610 o výměře 170 m2, vše v 

k.ú. Opočínek, Agrodružstvu Jeníkovice, IČO 48154971, se sídlem č. p. 22, 535 01 Jeníkovice, na 

dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní dobou za pachtovné 0,25 Kč/m2/rok za účelem užívání a 

požívání pro zemědělskou výrobu, za podmínky úhrady částky za bezesmluvní užívání pozemků od 

14.12.2021 do dne účinnosti smlouvy o pachtu. 

 

č. 9 

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 3, proti 5, zdrž. 4) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodloužení doby nájmu částí pozemků označených jako p.p.č. 1626/1 o výměře 500 m2, p.p.č. 

1626/4 o výměře 849 m2, p.p.č. 1626/5 o výměře 3.925 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Lanové 

centrum Pardubice s.r.o., IČ 28777816, se sídlem Husova 1782, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice, do 

roku 31. 12. 2045 s tím, že do nájemní smlouvy bude doplněna podmínka, že případné další umístění 

objektů musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a územně plánovacími 

podklady. 

Přijaté usnesení č. KPR/587/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 2) 

 
 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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v nájemní smlouvě na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1626/1 o výměře 500 m2, p.p.č. 

1626/4 o výměře 849 m2, p.p.č. 1626/5 o výměře 3.925 m2, vše v k.ú. Pardubice uzavřené se 

společností Lanové centrum Pardubice s.r.o., IČ 28777816, se sídlem Husova 1782, Bílé Předměstí, 

53003 Pardubice: 

1. změnu doby od 17.11.2029 na dobu neurčitou s 12měsíční dobou s vyloučeními výpovědi pro 

prvních 5 let od 17.11.2029, 

2. doplnit podmínku, že případné další umístění objektů musí být v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady. 

 

Číslo návrhu: 10 

Přijaté usnesení č. KPR/571/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem 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, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné 87.921,-Kč + DPH za účelem 

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

včetně elektropřípojky umístěných na předmětné části pozemku za podmínky úhrady ze 

bezesmluvní užívání ve výši 814,-Kč/m2/rok + DPH za období od 1.1.2022 do dne účinnosti nájemní 

smlouvy. 

 

Návrh usnesení č. 11 byl stažen                

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2684/6 o výměře 101 m2 k.ú. Pardubice 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby veřejného 

parkoviště 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 vybudování 

veřejného parkoviště dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do 

majetku města. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení stavby veřejného parkoviště vybudovaného na částech pozemků označených jako p.p.č. 

2684/6 o výměře 101 m2, p.p.č. 2684/7 o výměře cca 9 m2, p.p.č. 2684/10 o výměře cca 11 m2, vše v 

k.ú. Pardubice, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní 

cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba veřejného parkoviště bude spadat do režimu 

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

veřejného parkoviště. 
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III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 2684/7 o výměře cca 9 m2, p.p.č. 2684/10 o 

výměře cca 11 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního 

města Pardubice, po geometrickém zaměření výše uvedených částí pozemků a po vydání souhlasu či 

kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu veřejného parkoviště umístěné na předmětných 

pozemcích. 

 

 

Číslo návrhu: 12 

Přijaté usnesení č. KPR/572/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemků označených jako p.p.č. 1119/5 o výměře 4.513 m2, p.p.č. 1119/12 o výměře 610 

m2, p.p.č. 1119/50 o výměře 745 m2, p.p.č. 1119/48 o výměře 211 m2, p.p.č. 1119/49 o výměře 

433 m2, vše v k.ú. Svítkov, XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za 

účelem údržby pozemků - ozdravné řezy dřevin, sekání trávy za podmínky, že smlouva o výpůjčce 

bude uzavřena teprve po doložení smlouvy se Státním pozemkovým úřadem a po projednání a 

odsouhlasení záměru na OHA, OŽP, jehož součástí bude bližší vymezení požadovaného kácení a 

plán výsadeb nových dřevin a návrh na finanční vypořádání vytěžené dřevní hmoty. 

 

Návrh usnesení č. 13 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 683/1 o výměře 31 m2 v k.ú. Svítkov 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby zpevněné plochy 

ze zámkové dlažby 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 

vybudování zpevněné plochy ze zámkové dlažby dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené 

pro následný převod do majetku města. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení zpevněné plochy ze zámkové dlažby na části pozemku označeného jako p.p.č. 683/1 o 

výměře 31 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba zpevněné plochy ze zámkové 

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

stavebního úřadu na stavbu zpevněné plochy ze zámkové dlažby. 
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Číslo návrhu: 14 

Přijaté usnesení č. KPR/573/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 683/1 o výměře 163 m2, p.p.č. 683/50 o výměře 1 

m2, vše v k.ú. Svítkov Nadaci pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské 

náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření 

smlouvy o převodu stavby komunikace v rámci stavby „Výstavba komunikací a v lokalitě Svítkov - 

západ“ na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, nejpozději však do 21.6.2023 za účelem vybudování komunikace v rámci stavby 

„Výstavba komunikací a v lokalitě Svítkov - západ“ dle Zásad výstavby technické infrastruktury 

určené pro následný převod do majetku města. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

doplnění v usnesení č. R/8009/2018 bod II.  ve znění usnesení R/6778/2021 bod II. týkajícího se 

odkoupení stavebních úprav komunikací na částech pozemků označených jako p.p.č. 653/31 o 

výměře 77 m2, p.p.č. 672/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 672/14 o výměře 26 m2, p.p.č. 699/1 o výměře 

678 m2, p.p.č. 688/4 o výměře 92 m2, p.p.č 699/1 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví 

Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, do vlastnictví statutárního města Pardubice, v 

části týkající se výčtu pozemků o text "p.p.č. 683/1 o výměře 163 m2, p.p.č. 683/50 o výměře 1 

m2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

Návrh usnesení č. 15 nebyl přijat               (bod I. pro 3, proti 7, zdrž. 2, bod II. pro 5, proti 1, zdrž. 6) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemků označených jako p.p.č. 2/1 o výměře 5.348 m2, p.p.č. 1 o výměře 1.544 m2, vše v 

k.ú. Opočínek XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem užívání 

pozemku pro pastvu 6 ks ovcí za podmínky  oplocení předmětných pozemků mobilním oplocením s 

elektrickým ohradníkem. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

pacht pozemků označených jako p.p.č. 2/1 o výměře 5.348 m2, p.p.č. 1 o výměře 1.544 m2, vše v k.ú. 

Opočínek XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za pachtovné 18,-

Kč/m2/rok za účelem užívání pozemku pro pastvu 6 ks ovcí za podmínky oplocení předmětných 

pozemků mobilním oplocením s elektrickým ohradníkem. 
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Číslo návrhu: 16 

Přijaté usnesení č. KPR/574/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 628 m2 v k.ú. Svítkov (č. 1) 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem údržby pozemku – 

sekání trávy bez nároku na úhradu finančních nákladů vynaložených žadatelkou na údržbu 

pozemku. 

 

Číslo návrhu: 17 

Přijaté usnesení č. KPR/575/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/34, p.p.č. 

409/36, p.p.č. 409/39, p.p.č. 409/239, p.p.č. 469/1, vše v k.ú. Studánka, ve prospěch statutárního 

města Pardubice, jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě, 

spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní 

životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací 

spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, v rámci 

investiční akce města „Revitalizace panelového sídliště Dubina, etapa U-lokalita 6B. Služebnost se 

zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým plánem č. 1374-

158/2021. 

 

Číslo návrhu: 18 

Přijaté usnesení č. KPR/576/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 2779/2 v k.ú. Pardubice, ve 

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, v rozsahu 

60,34 m2 dle geometrického plánu č. 10014-197/2021, za účelem umístění a provozování lávky 

budované v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina (SV obchvat)“, za 

cenu určenou jako pětinásobek částky 5,- Kč x výměra věcného břemen x inflační koeficient za rok 

2021 (3,8 %), minimálně však 2.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 19 nebyl přijat               (bod I. pro 1, proti 11, zdrž. 0 

                                                                            bod II. pro 1, proti 11, zdrž. 0)) 
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I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 6 garáží na pozemcích označených jako p.p.č. 987/17, p.p.č. 987/11, p.p.č.  987/10, 

vše v k.ú. Pardubice. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na  umístění 1 garáže na pozemku označeném jako p.p.č.987/18 v k.ú. Pardubice. 

 

 

č. 20 

Přijaté usnesení č. KPR/577/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 7 garáží na pozemku označeném jako p.p.č. 491/5 v k.ú. Pardubičky. 

 

Návrh usnesení nebyl přijat                    (pro 3, proti 9, zdrž. 0) 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 20 garáží na pozemcích označených jako p.p.č. 14/1 a p.p.č. 217/1, vše v k.ú. 

Pardubičky. 

 

Číslo návrhu: 21 

Přijaté usnesení č. KPR/578/2022               (pro 9, proti 2, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 36 garáží na pozemku označeném jako p.p.č. 262/1 v k.ú. Dražkovice. 

 

Návrh usnesení č. 22 nebyl přijat               (bod I.-II. pro 5, proti 3, zdrž. 4,  

                                                                            bod III.-IV. pro 6, proti 4, zdrž. 2) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 151 garáží na pozemku označeném jako p.p.č. 325/3 v k.ú. Popkovice. 
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II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 28 garáží na pozemku označeném jako p.p.č. 318/29 v k.ú. Popkovice. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 86 garáží na pozemku označeném jako p.p.č. 121/34 (původně p.p.č. 121/15) v k.ú. 

Popkovice. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 1 garáže na pozemku označeném jako p.p.č. 194/2 v k.ú. Popkovice. 

 

 

č. 23 

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 4, proti 4, zdrž. 4) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 3 garáží na pozemku označeném jako p.p.č. 168/6 v k.ú. Semtín. 

 

Přijaté usnesení č. KPR/588/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 1) 

 
 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

návrh na umístění 4 garáží na pozemcích označených jako p.p.č. 41/1, p.p.č. 33/14, p.p.č. 33/15, 

vše v k.ú. Trnová. 

 

 

č. 24 

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 629 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře 

cca 1.898 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 52 m2, vše v k.ú. Pardubice (varianta 1) z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, 
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s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, za kupní cenu 

navrženou žadatelem ve výši 3.500,- Kč/m2 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. 

Kupní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o zřízení služebnosti cesty a stezky na komunikaci 

a na částech pozemků označených jako p.p.č.  4368/1, p.p.č. 4368/4, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch 

statutárního města Pardubice jako vlastníka části pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v k.ú. 

Pardubice, která není předmětem prodeje, a pro každého dalšího vlastníka této části pozemku. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřídit bezúplatnou služebnost cesty a stezky na komunikaci a částech pozemků označených jako 

p.p.č.  4368/1, p.p.č. 4368/4, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice jako 

vlastníka části pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice, která není předmětem 

prodeje, a pro každého dalšího vlastníka této části pozemku, spočívající v právu chůze a jízdy, Rozsah 

věcného břemene bude určen geometrickým plánem. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena 

zároveň s kupní smlouvou na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 629 

m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.898 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 52 m2, vše v k.ú. Pardubice 

(varianta 1) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro 

seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391. 

 

Přijaté usnesení č. KPR/589/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 2) 

 
 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře 

cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Pardubice (varianta 2) z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, 

s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, za kupní cenu 

navrženou žadatelem ve výši 3.500,- Kč/m2 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. 

Kupní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o zřízení služebnosti cesty a stezky na 

komunikaci a na části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. Pardubice ve prospěch 

statutárního města Pardubice jako vlastníka části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. 

Pardubice, která není předmětem prodeje, a pro každého dalšího vlastníka této části pozemku. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřídit bezúplatnou služebnost cesty a stezky na komunikaci a na části pozemku označeného jako 

p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka části 

pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice, která není předmětem prodeje, a pro 

každého dalšího vlastníka této části pozemku, spočívající v právu chůze a jízdy, Rozsah věcného 

břemene bude určen geometrickým plánem.  
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Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena zároveň s kupní smlouvou na prodej částí pozemků 

označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 

3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Pardubice (varianta 2) z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391. 

Návrh usnesení stažen             

V. Komise pro pozemky a reklamu  
Doporučuje  

zrušení usnesení č. R/1392/2019 body II. a IX.                

 

Číslo návrhu: 25 

Přijaté usnesení č. KPR/579/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 409/39 o výměře cca 182 m2, p.p.č. 469/1 o výměře 

cca 28 m2, vše v k.ú. Studánka Společenství vlastníků domu čp. 1008 – 1011 Erno Košťála, 

Pardubice, IČO 06651461, se sídlem Erno Košťála 1008, 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 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. 

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 uzavření smluv o zřízení věcného břemene na pozemek označený jako p.p.č. 409/39 v k.ú. 

Studánka se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567,  a na pozemky označené jako p.p.č. 409/39 o 

výměře cca 182 m2, p.p.č. 469/1 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Studánka se společností ČEZ 

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

nemovitostí. 

- po doložení písemného vyjádření ÚMO Pardubice III, že byla splněna podmínka přesadby dřevin z 

částí pozemků označených jako p.p.č. 409/39 o výměře cca 182 m2, p.p.č. 469/1 o výměře cca 28 

m2, vše v k.ú. Studánka na pozemky ve vlastnictví statutárního města dle požadavku ÚMO 

Pardubice III.   

 

Číslo návrhu: 26 

Přijaté usnesení č. KPR/580/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 745/3 o výměře cca 5 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, 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: 27 

Přijaté usnesení č. KPR/581/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 1 (Lukáš Filip v souladu s článkem 3 

odstavec 3 Obecného statutu a jednacího řádu komisí)) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Staré Čívice mimo 

část zatíženou souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma z vlastnictví statutárního 

města Pardubice do vlastnictví společnosti IMPAR SUBLIMACE a.s., IČO 06830927, se sídlem 

Hradčanská 228, Svítkov, 530 06 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.   

Geometrický plán bude předložen k odsouhlasení společnosti Služby města Pardubice a.s., IČO 

25262572. 

 

Číslo návrhu: 28 

Přijaté usnesení č. KPR/582/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č.693/1 o výměře cca 2.500 m2 v k.ú. Staré Čívice mimo 

části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Stavby-Eda s.r.o., IČO 08600813, se sídlem 

8. května 428, Svítkov, 530 06 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, 
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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 Pardubice a.s., IČO 25262572. 

 

Číslo návrhu: 29 

Přijaté usnesení č. KPR/583/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 12 m2, p.p.č. 605/6 o výměře cca 

11 m2, p.p.č. 628/1 o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem 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, po 

doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených části pozemků, 

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 předmětných 

pozemcích.  

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na pozemcích označených jako p.p.č. 605/5 a p.p.č. 628/1, vše v k.ú. 

Rosice nad Labem a GasNet s.r.o., IČO 27295567, na pozemcích označených jako p.p.č. 605/5, p.p.č. 

605/6 a p.p.č. 628/1, vše v k.ú. Rosice nad Labem a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do 

katastru nemovitostí. 

 

Číslo návrhu: 30 

Přijaté usnesení č. KPR/584/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 279/10 o výměře 1.010 m2 a části pozemku označeného 

jako p.p.č. 279/31 o výměře 680 m2, vše v k.ú. Popkovice Nadaci pro rozvoj města Pardubic, IČO 

46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, 

na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedených pozemcích z 

vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne 

uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování stavby komunikace (propojení letiště se silnicí 

I/2 /ul. Pražská/ vč. možnosti propojení letiště s komunikací III/322 /Staré Čívice – Starý Mateřov). 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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odkoupení  stavby komunikace vybudované na pozemku označeném jako p.p.č. 279/10 o výměře 

1.010 m2 a na části pozemku označeném jako p.p.č. 279/31 o výměře 680 m2, vše v k.ú. Popkovice, 

z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 

Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní 

cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavební objekt bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou stavbu 

komunikace. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 279/31 o výměře cca 1.460 m2, pozemků označených 

jako p.p.č. 279/30 o výměře 2.531 m2, p.p.č. 279/25 o výměře 38 m2, p.p.č. 280/13 o výměře 33 

m2, p.p.č. 279/36 o výměře 3.509 m2, p.p.č. 338/1 o výměře 268 m2, vše v k.ú. Popkovice (celkem 

7.839 m2) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Nadace pro rozvoj města 

Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 

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 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 předmětných 

pozemcích a o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., 

o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve spojení s ust. § 22 zákona č. 

79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) a váznoucího na 

předmětných pozemcích.  

 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na pozemcích označených jako p.p.č. 279/30 a p.p.č. 279/31, vše v 

k.ú. Popkovice a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětných pozemcích 

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

 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemků označených jako p.p.č. 279/30 o výměře 2.531 

m2, p.p.č. 279/36 o výměře 3.509 m2, p.p.č. 338/1 o výměře 268 m2, vše v k.ú. Popkovice z 

nájemní smlouvy uzavřené s družstvem Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, 

IČO 48154962. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 637/3 o výměře 632 m2 k.ú. Trnová, p.p.č. 361/5 o 

výměře 444 m2 v k.ú. Pardubice, p.p.č. 683/57 o výměře 60 m2, p.p.č. 683/58 o výměře 106 m2, 

p.p.č. 627/3 o výměře 5.760 m2, p.p.č. 637/3 o výměře 5 m2, p.p.č. 690/3 o výměře 19 m2, p.p.č. 

690/14 o výměře 395 m2, p.p.č. 694/6 o výměře 198 m2, p.p.č. 694/7 o výměře 178 m2, vše v k.ú. 

Svítkov (celkem 7.797 m2) z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem 

Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
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Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 

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

V. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

vyjmutí pozemků označených jako p.p.č. 279/30 o výměře 2.531 m2, p.p.č. 279/36 o výměře 3.509 

m2, p.p.č. 338/1 o výměře 268 m2, vše v k.ú. Popkovice z nájemní smlouvy uzavřené s družstvem 

Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962, Přeloučská 252, 

Pardubice, v případě, že bude schválen prodej těchto pozemků orgány města. 

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

VI. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 361/13 o výměře 46 m2, p.p.č. 361/15 o výměře 46 m2, 

vše v k.ú. Pardubice,  z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem 

Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 

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

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

 

Návrh usnesení č. 31 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 488/13 o výměře 252 m2, části pozemku označeného jako 

p.p.č. 488/3 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Dražkovice, 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.   

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako 419/2 o výměře 393 m2, p.p.č. 418/8 o výměře 176 m2, vše v 

k.ú. Dražkovice, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní 

cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé povýšenou o DPH v 

případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
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Číslo návrhu: 32 

Přijaté usnesení č. KPR/585/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 345/13 o výměře 811 m2, v k.ú. Černá za Bory, 

ve 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, IČO 00274046. 

 

Číslo návrhu: 33 

Přijaté usnesení č. KPR/586/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

změnu stávajícího textu usnesení č. KPR/564/2022 týkajícího se prodeje pozemku označeného jako 

st.p.č. 625 o výměře 18 m2 v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví společnosti Garmax trade s.r.o., IČO 09717919, se sídlem Žižkova 1696/15, 586 01 

Jihlava, z původního textu "Garmax trade s.r.o., IČO 09717919," na text "G-rent beta s.r.o., IČO 

10965556,".Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

Ověřeno dne 12.4.2022                                                                        Zapsala: 

Dušan Stránský v.r.                                                                               Vladimíra Pilná 

Ondřej Karas v.r. 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


