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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 35 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 24. 5. 2022 

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

Ondřej Jaroš, Hana Demlová, Václav Stříteský, Radek Hejný, Jana Martincová, Jiří Vopršal, Zuzana 

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

 

Omluveni: Miroslav Šrámek, Ondřej Karas, Roman Sodomka, Martin Charvát, Vítězslav Štěpánek, 

Vítězslav Čapek, Josef Jirout,  

 

Nepřítomni: Petr Kotýnek, Ondřej Šebek, Petr Heřmanský, Jiří Rejda, Petr Králíček, Jan Chvojka 

 

ověřitel: Miloš Vendolský 

    termín další komise:  28. 6. 2022,  zasedací místnost U Divadla 828, mezipatro  

 

 

 

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat               (pro 1, proti 6, zdrž. 2) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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

označených jako p.p.č.  3647/29, p.p.č. 3647/31, p.p.č. 1290/22, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 409/20, 

p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/193, vše v k.ú. Studánka, p.p.č. 109/6 v k.ú. Semtín, společnosti TULIPÁN 

reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504, se sídlem Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, za období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020, a to plateb v celkové výši 66.616,20 Kč+DPH. 

 

 

Číslo návrhu: 2 

Přijaté usnesení č. KPR/593/2022               (pro 8, proti 1, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1513/21 o výměře 36 m2 v k.ú. Pardubice 

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 přístupu a příjezdu, zahrady se zahradní chatkou a objektem buňky umístěného 

částečně na předmětné části pozemku. 
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Číslo návrhu: 3 

Přijaté usnesení č. KPR/594/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem pozemku označeného jako st.p.č. 7007/7 o výměře 18 m2 v k.ú. Pardubice, 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 garáže. V 

nájemní smlouvě bude zakotven závazek pronajímatele umožnit nájemci vjezd do garáže po 

účelové komunikaci umístěné na částech pozemků označených jako p.p.č. 2286/2 a p.p.č. 2286/11, 

vše v k.ú. Pardubice a ujednání o možnosti výpovědi v jednoměsíční výpovědní době v případě 

vzniku naléhavé potřeby města z důvodu realizace investiční akce. 

 

Číslo návrhu: 4 

Přijaté usnesení č. KPR/595/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře 9 m2, v k.ú. Pardubice společnosti 

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

40502, za účelem stavby trafostanice PA_0016 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 400,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, za podmínky adekvátní náhrady stávajícího vzrostlého stromu. 

 

č. 5 

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

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti RETROMĚSTEČKO s.r.o., IČO 047 54 425, 

se sídlem Erno Košťála 1002, Studánka, 530 12 Pardubice, s pořádáním akce „RETROMĚSTEČKO 

(nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek“ (RM 2022) na části pozemku označeného jako 

p.p.č. 2400/1 o výměře 31.842 m2, na pozemcích označených jako p.p.č. 2400/2 o výměře 13.943 

m2, p.p.č. 2400/3 o výměře 2.748 m2, p.p.č. 2400/5 o výměře 140 m2, p.p.č. 2400/8 o výměře 58 

m2, p.p.č. 2400/9 o výměře 13 m2, p.p.č. 2400/11 o výměře 82 m2, p.p.č. 2426/2 o výměře 9.166, 

p.p.č. 2433/1 o výměře 4.823 m2, p.p.č. 2575/4 o výměře 513 m2 vyjma částí objektů umístěných na 

pozemcích označených jako st.p.č. 2342, st.p.č. 2343, st.p.č. 5336, st.p.č. 5340, st.p.č. 5341, vše v k. 

ú. Pardubice,  v termínu 10. -11. 9. 2022 (s průběžným přístupem do areálu na přípravné a 
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dokončovací práce před akcí a po akci) za podmínky, že předmětné pozemky nebudou městem 

využity pro vybudování stanového městečka pro uprchlíky z Ukrajiny.  Před vydáním souhlasu žadatel 

doloží písemný souhlas Úřadu práce České republiky, IČO 72496991, s užíváním části pozemku 

označeného jako p.p.č. 2575/4 o výměře 23 m2 v k.ú. Pardubice po dobu pořádání výše uvedené 

akce. 

V souhlasu budou zakotveny níže uvedené podmínky: 

- zabezpečení prostorů žadatelem tak, aby se návštěvníci pohybovali pouze ve vymezeném prostoru, 

zamezení pohybu osob kolem a uvnitř objektů, 

- zabezpečení prostorů žadatelem tak, aby byla vyloučena všechna bezpečnostní a požární rizika, 

- žadateli nebudou poskytnuty žádné energie,  

- žadatel převezme veškerá rizika za vlastníka, takže statutární město Pardubice se vyváže z jakékoli 

odpovědnosti za škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob. 

- žadatel před pořádáním výše uvedené akce požádá OD MmP o zajištění vyklizení odstavného 

parkoviště na pozemku označeném jako p.p.č. 2400/1 v k.ú. Pardubice. 

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

ze dne 18. 12. 2013. 

 

Přijaté usnesení č. KPR/604/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 1,) 

 
 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2400/1 o výměře 31.842 m2, pozemků označených 

jako p.p.č. 2400/2 o výměře 13.943 m2, p.p.č. 2400/3 o výměře 2.748 m2, p.p.č. 2400/5 o výměře 

140 m2, p.p.č. 2400/8 o výměře 58 m2, p.p.č. 2400/9 o výměře 13 m2, p.p.č. 2400/11 o výměře 82 

m2, p.p.č. 2426/2 o výměře 9.166, p.p.č. 2433/1 o výměře 4.823 m2, p.p.č. 2575/4 o výměře 513 

m2 vyjma částí objektů umístěných na pozemcích označených jako st.p.č. 2342, st.p.č. 2343, st.p.č. 

5336, st.p.č. 5340, st.p.č. 5341, vše v k. ú. Pardubice, společnosti RETROMĚSTEČKO s.r.o., IČO 047 

54 425, se sídlem Erno Košťála 1002, Studánka, 530 12 Pardubice,  na dobu určitou od 10. 9. 2022 

do 11. 9. 2022 (s průběžným přístupem do areálu na přípravné a dokončovací práce před akcí a po 

akci) za nájemné ve výši 138.847,-Kč + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, za účelem pořádáním akce „RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a 

bezpečnostních složek“ (RM 2022). Nájemní smlouva bude uzavřena pouze v případě, že 

předmětné pozemky nebudou městem využity pro vybudování stanového městečka pro uprchlíky z 

Ukrajiny.   

Před uzavření nájemní smlouvy žadatel doloží písemný souhlas Úřadu práce České republiky, IČO 

72496991, s užíváním části pozemku označeného jako p.p.č. 2575/4 o výměře 23 m2 v k.ú. 

Pardubice po dobu pořádání výše uvedené akce. 

V nájemní smlouvě budou zakotveny níže uvedené podmínky: 

- zabezpečení prostorů nájemcem  tak, aby se návštěvníci pohybovali pouze ve vymezeném 

prostoru, zamezení pohybu osob kolem a uvnitř objektů, 

- zabezpečení prostorů  nájemcem tak, aby byla vyloučena všechna bezpečnostní a požární rizika, 

- nájemci nebudou poskytnuty žádné energie,  

- nájemce převezme veškerá rizika za vlastníka, takže statutární město Pardubice se vyváže z 

jakékoli odpovědnosti za škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob. 
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- nájemce před pořádáním výše uvedené akce požádá OD MmP o zajištění vyklizení odstavného 

parkoviště na pozemku označeném jako p.p.č. 2400/1 v k.ú. Pardubice. 

 

Číslo návrhu: 6 

Přijaté usnesení č. KPR/596/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nepřítomen Martin Štefka) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 468/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Dražkovice 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby 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 stavby božích muk včetně 

umístění 1-2 ks laviček a výsadby růží. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod stavby božích muk, 1-2 ks laviček a výsadby růží z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX 

do vlastnictví statutárního města Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu 

stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 

 

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

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako p.p.č. 316/3 v k. ú. Pardubice ve 

prospěch XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 4753/1 v k.ú. Pardubice a 

každého dalšího vlastníka tohoto pozemku, spočívající v právu chůze a jízdy, za náhradu 300,- 

Kč/m2/rok +DPH. 

Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým plánem doloženým žadatelem. 

 

 

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

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako p.p.č. 316/3 v k. ú. Pardubice ve 

prospěch XXXXXXXXXXXXX jako vlastníků pozemku označeného jako p.p.č. 299/5 v k.ú. Pardubice a 

každého dalšího vlastníka tohoto pozemku, spočívající v právu chůze a jízdy, za náhradu 300,- 
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Kč/m2/rok +DPH.  

Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým plánem doloženým žadateli. 

 

 

Návrh usnesení č. 9 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 20 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, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 10 nebyl přijat               (bod I. pro 0, proti 3, zdrž. 6, bod II. pro 1, proti 3, zdrž. 5) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře cca 94 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti CHALUPA MOTORS s.r.o., IČO 

63218887, se sídlem Kosmonautů 515, Polabiny, 530 09 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. 

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 

do katastru nemovitostí. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti CHALUPA RENTS s.r.o., IČO 

15051005, Pardubice – Polabiny, Kosmonautů 515, PSČ 53009,za kupní cenu určenou znaleckým 
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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. 

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 

do katastru nemovitostí. 

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

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

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

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

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

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

znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 

v k.ú. Pardubice z nájemní smlouvy uzavřené se společností OMV Česká republika, s.r.o., IČO 

48038687. 

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567,na předmětný pozemek a po vkladu 

práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 v k.ú. Pardubice nezatíženého souborem 

veřejného osvětlení, a to včetně ochranného pásma veřejného osvětlení 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. 

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

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 
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v k.ú. Pardubice z nájemní smlouvy uzavřené se společností OMV Česká republika, s.r.o., IČO 

48038687. 

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567,na předmětný pozemek a po vkladu 

práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

Přijaté usnesení č. KPR/605/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0,) 

 
 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice z 

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

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

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

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

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

pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 

cca 5 m2 v k.ú. Pardubice z nájemní smlouvy uzavřené se společností OMV Česká republika, s.r.o., 

IČO 48038687. 

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567,na předmětný pozemek a po vkladu 

práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

 

 

Návrh usnesení č. 12 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 12/1 o výměře cca 64 m2 v k.ú. Opočínek 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: 13 

Přijaté usnesení č. KPR/597/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 35 m2, 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 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. 

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této 

smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

Číslo návrhu: 14 

Přijaté usnesení č. KPR/598/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 7 m2, 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 

uvedené části pozemku, žadateli. Žadatelé 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. 

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této 

smlouvy do katastru nemovitostí. 

č. 15 

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

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 627/118 o výměře cca 26 m2 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.1349/6/22  ze dne 2.5.2022 ve výši 686,- Kč/m2+ DPH 

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

žadatelem.  

Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.500,- Kč uhrazené statutárním 

městem Pardubice za znalecký posudek. 

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 

do katastru nemovitostí. 

Přijaté usnesení č. KPR/606/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 1,) 

 
 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 627/118 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Staré Čívice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu navrženou 

komisí pro pozemky a reklamu ve výši 2.500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 

režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu žadatelem.  

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

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této 

smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

Číslo návrhu: 16 

Přijaté usnesení č. KPR/599/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4501/22 o výměře cca 8 m2, p.p.č. 501/1 o výměře 

cca 1 m2, vše v k.ú. Mnětice 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 částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí 

náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 

statutární město Pardubice. 

 

Návrh usnesení č. 17 nebyl přijat               (pro 4, proti 2, zdrž. 3) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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1. záměr prodeje jednotky č. 2225/17, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 

2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě čp. 2225, která je postavená na pozemku označeném jako st.p.č. 

4182, Jilemnického ul., včetně podílu ve výši id. 335/10000 na společných částech domu čp. 2224, 

2225, 2226 a 2227 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 4182 a na pozemku označeném jako 

st.p.č. 4182, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 

 

2.záměr prodeje jednotky č. 2234/113, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 

2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, která je postavená na pozemcích označených jako 

st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a st.p.č. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně podílu ve výši id. 

23/2000 na společných částech domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích 

označených jako  st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a st.p.č. 4236 a na pozemcích označených 

jako  st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a st.p.č. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené 

Předměstí, 

 

3.záměr prodeje jednotky č. 2234/114, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 

2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, která je postavená na pozemcích označených jako 

st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č.  4235 a st.p.č. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně podílu ve výši id. 

83/5000 na společných částech domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích 

označených jako st.p.č.  4233, st.p.č.  4234, st.p.č.  4235 a st.p.č.  4236 a na pozemcích označených 

jako st.p.č. 4233, st.p.č.  4234, st.p.č.  4235 a st.p.č. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce 

Zelené Předměstí, 

 

4.záměr prodeje jednotky č. 2317/5, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 

2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě čp. 2317, která je postavená na pozemku označeném jako 

st.p.č.  4294, ul. Artura Krause, včetně podílu ve výši id. 290/10000 na společných částech domu čp. 

2316, 2317, 2318, 2319 a 2320 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 4294 a na pozemku 

označeném jako st.p.č.  4294, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 

 

5.záměr prodeje jednotky č. 2316/6, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 

2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě čp. 2316, která je postavená na pozemku označeném jako 

st.p.č.  4294, ul. Artura Krause, včetně podílu ve výši id. 620/10000 na společných částech domu čp. 

2316, 2317, 2318, 2319 a 2320 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 4294 a na pozemku 

označeném jako st.p.č. 4294, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 

 

 

č. 18 

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

 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

záměr prodeje níže uvedených nemovitostí v části areálu Hůrka -  pozemků označených jako: 

st.p.č. 3515/3 o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/4 o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/5 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 
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st.p.č. 3515/12 o výměře 690 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/16 o výměře 1.060 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

st.p.č. 3515/17 o výměře 1.194 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/22 o výměře 1.189 m2, jehož součástí je stavba Bílé Předměstí, č.p. 1823, jiná st., 

st.p.č. 9425 o výměře 37 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

p.p.č. 4074/1 o výměře 49.032 m2,  

p.p.č. 4074/2 o výměře 4.917 m2,   

p.p.č. 5031 o výměře 290 m2 

p.p.č. 5248 o výměře 67 m2 

p.p.č. 5249 o výměře 42 m2, vše v obci a v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice, 

IČO 00274046, formou veřejné obchodní soutěže. 

 

Přijaté usnesení č. KPR/607/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 1,) 

 
 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

v případě schválení záměru prodeje nemovitostí v části areálu Hůrka -  pozemků označených jako: 

st.p.č. 3515/3 o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/4 o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/5 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/12 o výměře 690 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/16 o výměře 1.060 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

st.p.č. 3515/17 o výměře 1.194 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 3515/22 o výměře 1.189 m2, jehož součástí je stavba Bílé Předměstí, č.p. 1823, jiná st., 

st.p.č. 9425 o výměře 37 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

p.p.č. 4074/1 o výměře 49.032 m2,  

p.p.č. 4074/2 o výměře 4.917 m2,   

p.p.č. 5031 o výměře 290 m2 

p.p.č. 5248 o výměře 67 m2 

p.p.č. 5249 o výměře 42 m2, vše v obci a v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 

Pardubice, IČO 00274046, prodej realizovat formou veřejné obchodní soutěže za níže uvedených 

podmínek: 

- ukončení smluvních vztahů váznoucích na předmětných pozemcích a stavbách, 

- vyjmutí pozemků označených jako st.p.č. 3515/11, st.p.č. 9425, p.p.č. 4074/1 k.ú. Pardubice 

dotčených smlouvou o podmínkách provedení stavby (SPPS-0016-2018) uzavřenou s Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, (stavba „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské Chalupy“) – popř. 

jejich částí 
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- zřízení věcných břemen/služebností – spočívajících v právu strpění stávajících sítí po celou dobu 

jejich fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění 

nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí ve prospěch vlastníků sítí 

- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy – umožnění přístupu k objektům ve 

vlastnictví cizích subjektů 

- zřízení přípojky pro spolek Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s., IČO: 48159123, 

- stanovení, kdo bude hradit náklady na odstranění ekologické zátěže na pozemku označeném jako 

p.p.č. 4074/1 v k.ú. Pardubice,  

- stanovení kupní ceny znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 

vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice, 

-stanovení správného daňového režimu v souvislosti s DPH před vyhlášením soutěže, 

-úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku budoucím vlastníkem pozemků, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice,   

- akceptace telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) 

věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích, 

- akceptace možných starých ekologických zátěží v místě původních čerpacích stanic, 

- daných OITS OMI, OHA, OHA koordinátorem v důvodové zprávě. 

 

Návrh usnesení č. 19 nebyl přijat               (pro 3, proti 6, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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

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

Pardubice. 

 

 

Číslo návrhu: 20 

Přijaté usnesení č. KPR/600/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nepřítomen Michal Koláček) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

směnu pozemku označeného jako p.p.č. 2240/12 o výměře 160 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, IČO 60162694, 

se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, s příslušností k organizační složce právnické 

osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO – oddělení územní správy 

nemovitého majetku Pardubice, IČO 60162694-005, se sídlem Teplého 1899, Zelené předměstí, 530 

02 Pardubice, za pozemky označené jako p.p.č. 193/3 o výměře 10 m2, p.p.č. 393/7 o výměře 149 

m2, vše v k.ú. Popkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046. 
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č. 21  

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0, nepřítomen Michal Koláček) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 507/1 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Pardubice ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice za část spoluvlastnického podílu o velikosti id. 33/400 

vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2, v k.ú. Nemošice 

ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Přijaté usnesení č. KPR/608/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nepřítomen Michal Koláček) 

 
 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 507/1 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice 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. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení podílu ve výši 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v 

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

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 

ve výši 670,- Kč/m2. 

 

 

Návrh usnesení č. 22 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0, nepřítomen Michal Koláček) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

záměr budoucí směny pozemku označeného jako p.p.č. 782/49 o výměře 30 m2 v k.ú. Staré Čívice, 

nyní ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za část pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře cca 30 

m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Směna předmětných pozemků 

bude předložena po doložení vlastnictví pouze XXXXXXXXXXXXX k pozemku označeného jako p.p.č. 

782/49 o výměře 30 m2 v k.ú. Staré Čívice, po zveřejnění na úřední desce, Radě města Pardubic a 

Zastupitelstvu města Pardubic k projednání.   
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II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušit usnesení  č. Z/1879/2021 v případě, že bude schválen záměr budoucí směny. 

 

 

Číslo návrhu: 23 

Přijaté usnesení č. KPR/601/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nepřítomen Michal Koláček) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 539/44 o výměře 82 m2 (dle GP č. 1657-

199/2021 p.p.č. 539/44 o výměře 57 m2 a p.p.č. 539/47 o výměře 25 m2), části pozemku 

označeného jako p.p.č. 539/10 o výměře 3.049 m2 (dle GP č. 1657-199/2021 p.p.č. 539/45 o 

výměře 2.570 m a p.p.č. 539/46 o výměře 479 m2), vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví Pardubického 

kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 

Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 

Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, IČO 00274046. 

 

Číslo návrhu: 24 

Přijaté usnesení č. KPR/602/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nepřítomen Michal Koláček) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2349/28 o výměře 30 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 

2, pro statutární město Pardubice  na dobu určitou do 30. 4. 2025 za nájemné ve výši 3.619,- Kč/rok 

povyšované o inflaci za účelem nájmu je užívání pozemku společně s pozemkem označeným jako 

st.p.č. 3379, jehož součástí je stavba č. p. 1877 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví nájemce za podmínky 

úhrady za bezesmluvní užívání pozemku v době od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 2.261,00 Kč, za 

období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 3.486,00 Kč a za období od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022 ve 

výši 1.190,00 Kč. Za období od 1.5.2022 do dne účinnosti nájemní smlouvy bude uhrazena 

statutárním městem Pardubice částka 120,63 Kč/m2/rok. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.2349/28 o výměře 30 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 
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2, do vlastnictví statutárního města Pardubice za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem. 

 

Číslo návrhu: 25 

Přijaté usnesení č. KPR/603/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nepřítomen Michal Koláček) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí darování a následné darovaní části pozemku označeného jako p.p.č. 752 o výměře cca 

3.565 m2 (na výkrese vyznačeno světle modrou barvou) a pozemku označeného jako p.p.č. 71/48 o 

výměře 40 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví společnosti Nová Tesla s.r.o., IČO 07205082, se 

sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, do vlastnictví statutárního města Pardubice po 

vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na  technickou infrastrukturu 

(komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň) vybudovanou na předmětných pozemcích. Výměra 

části pozemku označeného jako p.p.č. 752 o výměře cca 3.565 m2 v k.ú. Pardubičky (na výkrese 

vyznačeno světle modrou barvou) bude upřesněna geometrickým plánem doloženým žadatelem. 

Se společností bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí odkoupení a následné odkoupení technické infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení, 

veřejná zeleň) umístěné na části pozemku označeného jako p.p.č. 752 o výměře cca 3.565 m2 a na 

pozemku označeném jako p.p.č. 71/48 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví 

společnosti Nová Tesla s.r.o., IČO 07205082, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, 

do vlastnictví statutárního města, po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu 

na výše uvedenou technickou infrastrukturu za kupní cenu 1.000,- Kč za  podmínek daných 

Městským obvodem Pardubice IV: 

Výsadba dřevin i následná péče o dřeviny se budou řídit dle platných standardů AOPK ČR (příp. dle 

jiných platných norem). Výsadba, povýsadbová i následná péče bude provedena odborně a pečlivě. 

Dřeviny budou vysazeny ve vhodném agrotechnickém termínu dle platných standardů (viz níže) s 

odbornou péčí, tj. řádně ukotveny, zaborkovány, pohnojeny a bude u nich provedena dostatečná 

zálivka. 

Povinnost následné péče o dřeviny (zálivka dle potřeby, údržba výsadbové mísy, doplnění mulče, 

odborně provedený řez s ohledem na vysazované druhy dřevin a keřů, kontrola úvazků) je 

stanovena na dobu min. 3 let od provedení výsadby, aby byla zajištěna její udržitelnost. Během 

této doby proběhne několik kontrol ze strany zástupce obvodu. K předání výsadeb na vybraných 

městských pozemcích do péče MO Pardubice IV dojde po třech letech od provedení výsadby. O 

provedení této výsadby bude investor informovat telefonicky zástupce obvodu min. týden před 

realizací výsadby. Zástupce obvodu nabízí investorovi možnost konzultací před zahájením výsadby. 

Výsadba a povýsadbová péče o zatravněné plochy se bude řídit dle platných norem týkajících se 

zakládání trávníků výsevem nebo pokládáním trávníkových koberců a travních drnů. Bude použito 

certifikované trávní osivo.  

Travnaté plochy budou založeny ve vhodném agrotechnickém termínu s odbornou péčí na předem 

vhodně připraveném terénu a bude u nich provedena adekvátní povýsadbová péče (zálivky, 
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hnojení, seč), aby mohlo dojít k vzejití travního semena a k zapojení travního porostu. 

Se společností bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení bezúplatné služebnosti veřejného statku na části pozemku označeného jako p.p.č. 752 o 

výměře  400 m2 (na výkrese vyznačeno šrafováním světle modrou barvou)  v k.ú. Pardubičky ve 

vlastnictví společnosti Nová Tesla s.r.o., IČO 07205082, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 

Praha 9, ve prospěch statutárního města Pardubice po schválení budoucího darování a následného 

darovaní části pozemku označeného jako p.p.č. 752 o výměře cca 3.565 m2 (na výkrese vyznačeno 

světle modrou barvou) a pozemku označeného jako p.p.č. 71/48 o výměře 40 m2, vše v k.ú. 

Pardubičky v orgánech statutárního města Pardubice.       

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí darování a následné darovaní části pozemku označeného jako st.p.č. 378/8 o výměře cca 

4.915 m2 (na výkrese vyznačeno tmavě modrou barvou), v k.ú. Pardubičky z vlastnictví společnosti 

Nová Tesla 2 s.r.o., IČO 14169584, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9,do 

vlastnictví statutárního města Pardubice po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního 

úřadu na  technickou infrastrukturu (komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň) vybudovanou 

na předmětném pozemku. Výměra části pozemku označeného jako st.p.č. 378/8 výměře cca 4.915 

m2 v k.ú. Pardubičky (na výkrese vyznačeno světle tmavě barvou) bude upřesněna geometrickým 

plánem doloženým žadatelem. Se společností bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. 

V. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí odkoupení a následné odkoupení technické infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení, 

veřejná zeleň) umístěné na části pozemku označené jako st.p.č. 378/8 výměře cca 4.915 m2 v k.ú. 

Pardubičky z vlastnictví společnosti Nová Tesla 2 s.r.o., IČO 14169584, se sídlem Na Harfě 337/3, 

Vysočany, 190 00 Praha 9, do vlastnictví statutárního města Pardubice po vydání souhlasu či 

kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou technickou infrastrukturu za kupní 

cenu 1.000,- Kč za  podmínek daných Městským obvodem Pardubice IV: 

Výsadba dřevin i následná péče o dřeviny se budou řídit dle platných standardů AOPK ČR (příp. dle 

jiných platných norem). Výsadba, povýsadbová i následná péče bude provedena odborně a pečlivě. 

Dřeviny budou vysazeny ve vhodném agrotechnickém termínu dle platných standardů (viz níže) s 

odbornou péčí, tj. řádně ukotveny, zaborkovány, pohnojeny a bude u nich provedena dostatečná 

zálivka. 

Povinnost následné péče o dřeviny (zálivka dle potřeby, údržba výsadbové mísy, doplnění mulče, 

odborně provedený řez s ohledem na vysazované druhy dřevin a keřů, kontrola úvazků) je 

stanovena na dobu min. 3 let od provedení výsadby, aby byla zajištěna její udržitelnost. Během 

této doby proběhne několik kontrol ze strany zástupce obvodu. K předání výsadeb na vybraných 

městských pozemcích do péče MO Pardubice IV dojde po třech letech od provedení výsadby. O 

provedení této výsadby bude investor informovat telefonicky zástupce obvodu min. týden před 

realizací výsadby. Zástupce obvodu nabízí investorovi možnost konzultací před zahájením výsadby. 

Výsadba a povýsadbová péče o zatravněné plochy se bude řídit dle platných norem týkajících se 

zakládání trávníků výsevem nebo pokládáním trávníkových koberců a travních drnů. Bude použito 
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certifikované trávní osivo.  

Travnaté plochy budou založeny ve vhodném agrotechnickém termínu s odbornou péčí na předem 

vhodně připraveném terénu a bude u nich provedena adekvátní povýsadbová péče (zálivky, 

hnojení, seč), aby mohlo dojít k vzejití travního semena a k zapojení travního porostu. 

Se společností bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. 

VI. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení bezúplatné služebnosti veřejného statku na části pozemku označeného jako st.p.č. 378/8 o 

výměře 570 m2 (na výkrese vyznačeno šrafováním tmavě modrou barvou) v k.ú. Pardubičky 

vlastnictví společnosti Nová Tesla 2 s.r.o., IČO 14169584, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 

00 Praha 9, ve prospěch statutárního města Pardubice po schválení budoucího darování a 

následného darovaní části pozemku označeného jako st.p.č. 378/8 výměře cca 4.915 m2 (na 

výkrese vyznačeno tmavě modrou barvou), v k.ú. Pardubičky v orgánech statutárního města 

Pardubice.       

VII. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

darování Památníku z roku 1947 (kámen bez pamětní desky), který byl umístěn v areálu bývalé 

Tesly, z vlastnictví společnosti Nová Tesla s.r.o., IČO 07205082, se sídlem Na Harfě 337/3, 

Vysočany, 190 00 Praha 9, do vlastnictví statutárního města. Památník bude společností umístěn 

na  části pozemku označeného jako p.p.č. 752 v k.ú. Pardubičky (budoucí náměstí), která bude 

předmětem darování do vlastnictví statutárního města Pardubice. Návrh umístění a realizace 

samotného umístění bude odsouhlasen Městským obvodem Pardubice IV. 

 

Ověřeno dne 1.6.2022                                                                           Zapsala: 

Dušan Stránský v.r.                                                                                Vladimíra Pilná 

Miloš Vendolský v.r. 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

 

 

 


