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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 3 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 16. 1. 2023 

Přítomni: Martin Charvát, Dušan Stránský, Radomír Seidl, Michal Koláček, Miloš Vendolský, 

Ondřej Karas, Mojmír Hujer, Filip Sedlák, Tomáš Lauryn, Michal Drenko, Petr Pejcha, Filip 

Šťastný, Radek Hejný, Martin Ptáček, František Meduna, Zuzana Kavalírová, Kateřina 

Skladanová, Jiří Vopršal, Miroslav Macela, Vladimíra Pilná 

 

Omluveni: Ondřej Jaroš, Jan Rejda, Josef Jirout, Petr Škoda, Jan Hrabal 

Nepřítomni: Vítězslav Štěpánek, Jan Procházka, Jiří Rejda, Petr Králíček,  

 

Ověřitel: Michal Drenko 

 

Žadatel dne 11.1.2023 odstoupil od podaných žádostí – návrh usnesení č.1 až 6. 

 

 

Návrh usnesení č. 1 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění konstrukce pro venkovní reklamu - bigboardu ve tvaru „V“ se 2 reklamními plochami každé 

o rozměru 3,6 m x 9,6 m, na části pozemku označeném jako p.p.č. 886/35 v k.ú. 

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

28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za 

cenu 110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 2 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění konstrukce pro venkovní reklamu - billboardu s 1 reklamní plochou o rozměru 2,4 m x 5,1 m, 

na části pozemku označeném jako p.p.č. 3000/24 v k.ú. Pardubice společnosti Reklamní servis RS, 

spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 

Pardubice, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 
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Návrh usnesení č. 3 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění konstrukce pro venkovní reklamu - billboardu s 1 reklamní plochou o rozměru 2,4 m x 5,1 m, 

na části pozemku označeném jako p.p.č. 3647/2 v k.ú. Pardubice společnosti Reklamní servis RS, spol. 

s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice,  

na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 4 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění konstrukce pro venkovní reklamu - bigboardu se 2 reklamními plochami každé o rozměru 

3,6 m x 9,6 m, na části pozemku označeném jako p.p.č. 4808/3 v k.ú. Pardubice společnosti Reklamní 

servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 

Pardubice, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 5 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění konstrukce pro venkovní reklamu, a to bigboardu ve tvaru „V“ se 2 reklamními plochami 

každé o rozměru 3,6 m x 9,6 m, na části pozemku označeném jako p.p.č. 545/1 v k.ú. Staré Čívice 

společnosti Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, 

Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 

110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 6 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění konstrukce pro venkovní reklamu - billboardu s 2 reklamními plochami každé o rozměru 2,4 

m x 5,1 m, na části pozemku označeném jako p.p.č. 68/2 v k.ú. Trnová společnosti Reklamní servis RS, 
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spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 

Pardubice na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 7 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění 2 ks informačních zařízení - směrových tabulí (pro provozovnu zdravotních pomůcek v OC 

GRAND čp. 1400) každé o rozměru 5 m2 na podezdívku z obou stran zastřešení podchodu na nám. 

Republiky na části pozemku označeném jako p.p.č. 2664/5 v k.ú. Pardubice společnosti 

Eurotrade5000 s.r.o., IČO 13967452, se sídlem Severojižní 295, 533 72 Moravany, na dobu neurčitou 

s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 8 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2400/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 

EDAX GROUP s.r.o., IČO 26123851, se sídlem Strážnická 403/8, Čimice, 181 00 Praha 8, na dobu 

neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok povýšené o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování 

odběrového místa - kontejneru pro odběry biologického materiálu na vyšetření COVID. 

 

 

Návrh usnesení č. 9 nebyl přijat               (pro 1, proti 10, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 88/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Opočínek 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 pro umístění 

karavanu (bez SPZ) a pro rekreační účely. 

 

Číslo 10 

Návrh usnesení bod I. nebyl přijat                    (pro 0, proti 11, zdržel se 0,) 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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uhradit XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníkům pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o výměře 66 m2 k.ú. 

Černá za Bory  užívaného statutárním městem Pardubice jako komunikace, chodník, záliv MHD za 

období od 1.9.2020 do 30.4.2021 částku ve výši 13.200,- Kč a za období 23.9.2021 do 23.9.2022 

částku ve výši 19.800,- Kč po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 

Přijaté usnesení č. KPR/698/2023                                               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

uhradit XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníkům pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 k.ú. Černá za Bory 

užívaného statutárním městem Pardubice jako komunikace, chodník, záliv MHD za období od 

1.9.2020 do dne uzavření nájemní smlouvy částku dle výměru ministerstva financí platného pro 

dané období po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 

 

Návrh usnesení č. 11 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdržel se 3) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1736 o výměře 83 m2, v k.ú. Pardubice 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby - sjezdu, výjezdu, 

stavebních úprav stávajícího chodníku a úprav přilehlé veřejné zeleně v rámci stavby „Pardubice – 

Palackého tř., neveřejné parkoviště pro OA“ 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 sjezdu, výjezdu, stavebních úprav stávajícího chodníku (zesílení 

konstrukce v místech sjezdů a sklopení obrub pro nájezd) a úprav přilehlé veřejné zeleně v rámci 

stavby „Pardubice – Palackého tř., neveřejné parkoviště pro OA“. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudovaných stavebních úprav sjezdu, výjezdu, chodníku a veřejné zeleně na části 

pozemku označeném jako p.p.č. 1736 o výměře 83 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 předmětná stavba bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání 

souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu - sjezdu, výjezdu, stavebních úprav 

stávajícího chodníku a úprav přilehlé veřejné zeleně v rámci stavby „Pardubice – Palackého tř., 

neveřejné parkoviště pro OA“. 

 

 

Číslo návrhu: 12 

Přijaté usnesení č. KPR/699/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 29/40 o výměře 1 m2 v k.ú. Nové Jesenčany 

společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené 

Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem 

umístění a užívání mobilního WC jako sociálního zázemí pro řidiče MHD. 

 

Číslo návrhu: 13 

Přijaté usnesení č. KPR/700/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 723/33 o výměře 40 m2 v k.ú. Pardubice 

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

plochy - sjezdu  v rámci stavby „BD Wintrova II" 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 - sjezdu  v rámci stavby „BD Wintrova 

II" za podmínek daných Zásadami výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do 

majetku města. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po doložení písemného souhlasu společnosti EDERA Group a.s., 

IČO 27461254,  s umístěním zpevněné plochy - sjezdu na předmětném pozemku (smlouva BVB 122-

0671-2018). 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudované zpevněné plochy - sjezdu na části pozemku označeného jako p.p.č. 723/33 

o výměře 40 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že předmětná stavba bude spadat do 

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

stavbu - zpevněné plochy - sjezdu v rámci stavby „BD Wintrova II". 

 

Číslo návrhu: 14 

Přijaté usnesení č. KPR/701/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubic jako vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 

1740/5 a p.p.č. 1735/4, vše v k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek domu Palackého 

čp.2412, 2413, Pardubice, IČO 25990331, se sídlem Palackého třída 2412, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, s přesahem zateplovacího systému 180 mm na objektu č.p. 2412 a 2413 umístěného na 

pozemku označeném jako st.p.č. 4937 v k.ú. Pardubice v rámci akce  „Stavební úpravy - energetická 

modernizace bytového domu Palackého třída 2412, 2413 v Pardubicích“ po dobu existence objektu 

č.p. 2412 a 2413 umístěného na pozemku označeném jako st.p.č. 4937 v k.ú. Pardubice. 
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Návrh usnesení č. 15 nebyl přijat               (pro 2, proti 3, zdržel se 6) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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

1692/2 v k.ú. Pardubice společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 

2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, se zřízením vrchního vedení za účelem převěsu optického 

kabelu nad tímto pozemkem za jednorázovou náhradu ve výši 2000,- Kč+DPH. 

 

 

Číslo návrhu: 16 

Přijaté usnesení č. KPR/702/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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

označených jako p.p.č. 2704/6, p.p.č.2703/3, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, 

spočívajícího uložení inženýrské sítě v rámci akce „Pardubice Do Nového 99 přeložka nn“ č. stavby 

IZ-12-2001844, za jednorázovou náhradu stanovenou dle znaleckého posudku č.1059-832/2022 ze 

dne 11. 9. 2022 u pozemků označených jako: 

p.p.č. 2704/6 – v komunikaci, asfalt: 677,60 Kč/m2+DPH (27 m2) 

p.p.č. 2704/6 – překop, asfalt: 2258,67 Kč/m2+DPH (3 m2) 

p.p.č. 2704/6 - v komunikaci, asfalt: 857,46 Kč/m2+DPH (20,4 m2) 

p.p.č. 2704/6 – v chodníku, zámková dlažba: 176,44 Kč/m2+DPH (17,7 m2) 

p.p.č. 2704/6 – v krajnici, štěrk a zeleň: 388,76 Kč/m2+DPH (14,5 m2)  

p.p.č. 2704/6 – pilíř:360,- Kč/m2+DPH (0,1 m2) 

p.p.č. 2703/3 - v krajnici, štěrk a zeleň: 388,76 Kč/m2+DPH (10,8 m2), 

vše v k.ú. Pardubice za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich 

kořenovým systémem, pokud se v trase nacházejí . Rozsah věcného břemene bude upřesněn 

geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 17 

Přijaté usnesení č. KPR/703/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 171/4 a p.p.č. 171/10, vše v k.ú. Černá za Bory ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
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a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího 

v uložení a provozování distribučního vedení nn v rámci investiční akce „PA Černá za Bory 

Jabloňová 232 MZS“ za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 958-761/2022 

ze dne 6.9.2022 u pozemků označených jako:  

p.p.č. 171/4 – zámková dlažba: 93,33 Kč/m2+DPH (92,4 m2) 

p.p.č. 171/4 -2 x pojistkový pilíř: 168,57 Kč/m2+DPH (0,35 m2) 

p.p.č. 171/10 – asfalt: 447,88 Kč/m2+DPH (3,8 m2) 

p.p.č. 171/10 -zámková dlažba: 93,29 Kč/m2+DPH (4,9 m2), vše v k.ú. Černá za Bory 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 18 

Přijaté usnesení č. KPR/704/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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

označených jako p.p.č. 29/40, p.p.č. 38/30, p.p.č. 29/2, p.p.č. 29/42, p.p.č. 38/57, vše v k.ú. Nové 

Jesenčany ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení inženýrské sítě v rámci akce 

„Pardubice Na Záboří 248 knn“, za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 

1037-840/2022 ze dne 26. 9. 2022 u pozemků označených jako: 

p.p.č. 29/40 – v krajnici: 14,94 Kč (5,22 m2) 

p.p.č. 29/40 – asfaltový povrch: 15,66 Kč (1,98 m2) 

p.p.č. 29/2 - asfaltový povrch: 15,63 Kč (2,88 m2) 

p.p.č. 38/30 - asfaltový povrch: 15,74 Kč (3,248 m2) 

p.p.č. 38/30 – chodník, zámková dlažba: 15,83 Kč (1,2 m2) 

p.p.č. 38/30 - asfaltový povrch: 15,70 Kč (11,4 m2) 

p.p.č. 38/30 - vedeno v krajnici 15,- Kč (17,4 m2) 

p.p.č. 29/42 - vedeno v krajnici: 15,- Kč (7,2 m2) 

p.p.č. 29/42 - asfaltový povrch, 15,64 Kč (3,9 m2 m2) 

p.p.č. 29/42- vedení ve štěrku: 15,11 Kč (4,5 m2) 

p.p.č. 38/57 – vedeno v krajnici: 15,-Kč (0,6 m2) 

p.p.č. 29/40 – 1 x pojistkový pilíř: 150,- Kč (0,12 m2) 

p.p.č. 29/42 - 1 x pojistkový pilíř: 150,-Kč (0,28 m2), vše v k.ú. Nové Jesenčany, 

za těchto podmínek: 

a) uvedených ve vyjádření XXXXXXXXXXXXX - MEGASPHERA ze dne 24. 10. 2022: 

- 14 dnů před započetím zemních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytyčení trasy. 

- při provádění stavebních prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit opatření, 

aby nedošlo k ohrožení nebo poškození našich sítí a  

   v případě poškození sítí tuto skutečnost neprodleně nahlásí (tel. číslo v hlavičce Vyjádření). 

- výkopové práce v místě křížení či souběhu budou prováděny ručně. 

- před záhozem stavebník přizve vlastníka sítě ke kontrole stavu a k sepsání protokolu o souhlasu 

se záhozem odkrytého vedení. 
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- při souběhu se stávajícím či plánovaným vedením sítě XXXXXXXXXXXXX– MEGASPHERA je nutná 

vzájemná koordinace. 

- před zastíněním bezdrátových pojítek sítě XXXXXXXXXXXXX – MEGASPHERA stavbou je nutné 

zajistit jejich bezproblémový chod dle dohody s vlastníkem sítě - např. přeložkou. 

b) úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. 

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 19 

Přijaté usnesení č. KPR/705/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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

označených jako p.p.č. 503/4, p.p.č. 503/7, p.p.č. 503/8 a st.p.č. 11272, vše v k.ú. Pardubice, ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení a provozování inženýrské sítě - kabelového 

vedení NN v rámci akce „Pce, Na Ležánkách, p.č. 1411/4,11 knn“, za jednorázovou náhradu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 1/4421/2022- Na Ležánkách ze dne 14. 2. 2022 u pozemků 

označených jako:  

p.p.č 503/ 4- veřejná zeleň: 352,- Kč/m2+DPH (23,4 m2) 

p.p.č. 503/7 – travní povrch: 352,- Kč/m2+DPH (99,6 m2)  

p.p.č. 503/8 – travní povrch: 352,- Kč/m2+DPH (15 m2) 

st.p.č. 11272 – budova: 244,- Kč/m2+DPH (1 m2) 

vše v k.ú. Pardubice za těchto podmínek: 

- úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem.  

-  uložení kabelového vedení na části pozemku označeného jako p.p.č. 503/4 v k.ú. Pardubice 

řízeným protlakem pod živým plotem tak, aby nebyl porušen kořenový systém. K odstranění dřevin 

dojde jen v nezbytně nutné míře pro zachování přístupu k pilíři.  

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem, 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Návrh usnesení č. 20 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

uzavření dohody mezi statutárním městem Pardubice a společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se 

sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností GasNet Služby, 

s.r.o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, o jednorázové paušální 

náhradě za zřízení věcného břemene i pro stávající plynárenská zařízení, která byla realizována před 

účinností zákona č. 458/2000 Sb. („energetický zákon“), tj. do 31. 12. 2000, a která jsou nyní 

předmětem rekonstrukcí části distribuční soustavy plynu investora GasNet v souladu § 79, odst. 2, 

písm. s) zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“), a nebo pro jejich uložení svědčí ve prospěch 
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GasNet právo odpovídající věcnému břemeni dle dřívějších právních norem ve smyslu § 98, odst. 4 

zákona č. 458/2000 Sb. 

 

 

Číslo návrhu: 21 

Přijaté usnesení č. KPR/706/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 628/1 v k.ú. Opočínek, v rozsahu 

určeném geometrickým plánem č. 362-1599/2022, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 

27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, spočívajícího v provozování 

stávajícího plynárenského zařízení – „Potrubní rozvody Lány na Důlku“, realizovaného před 

účinností Energetického zákona č. 458/2000 Sb., za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-Kč + DPH. 

 

Číslo návrhu: 22 

Přijaté usnesení č. KPR/707/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 501/49, p.p.č. 501/48, p.p.č. 510, p.p.č. 515, p.p.č. 521, p.p.č. 522, p.p.č. 501/1, vše v 

k.ú. Černá za Bory, p.p.č. 147/1, p.p.č. 144/149, p.p.č. 144/148, p.p.č. 144/147, p.p.č. 144/23, p.p.č. 

144/154, p.p.č. 144/150, p.p.č. 144/156, vše v k.ú. Drozdice, p.p.č. 496/2, p.p.č. 496/4, p.p.č. 

179/36, p.p.č. 179/9, p.p.č. 179/10, p.p.č. 427/5, vše v k.ú. Pardubičky, ve prospěch společnosti 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, 

Teplého 2014, PSČ 53002, spočívajícího v uložení a provozování vodovodního řadu v rámci akce 

„Zásobní vodovodní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod“, za 

jednorázovou náhradu 1.000,- Kč/pozemek+DPH a za těchto podmínek: 

- při realizaci stavby nebude odstraněno nebo poškozeno stávající reklamní zařízení společnosti 

HOLOUBEK PROTECT a.s., IČO 64361314, umístěné na pozemku označeném jako p.p.č. 147/1 v k.ú. 

Drozdice,  

- zajištění ochrany vzrostlé zeleně při výkopových pracích, aby nedošlo kjejímu poškození, 

- doložení písemného souhlasu společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254,  s umístěním 

vodovodního řadu na pozemcích označených jako p.p.č. 144/23 k.ú. Drozdice, p.p.č. 179/10, p.p.č. 

179/36 k.ú. Pardubičky (smlouva BVB 358-1418-2008) a p.p.č. 496/2 k.ú. Pardubičky (smlouva BVB 

21-0403-2014), a to před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu 6 let. 
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Návrh usnesení č. 23 nebyl přijat               (pro 0, proti 7, zdržel se 4) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 11 o výměře cca 180 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, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na předmětný 

pozemek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

Návrh usnesení č. 24 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdržel se 2) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/42 o výměře 15 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 

Elektrárna Františka Křižíka s.r.o., IČO 28764200, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu určitou 20 (25) let za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok 

povýšené o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 

umístění a provozování klimatizační jednotky. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/42 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Elektrárna Františka Křižíka s.r.o., 

IČO 28764200, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 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 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. 
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Návrh usnesení č. 25 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře cca 125 m2 a p.p.č. 332/4 o 

výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených 

částí pozemků, žadatelem. 

Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

předmětné pozemky se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících 

z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře cca 125 m2 a p.p.č. 332/4 o výměře cca 

25 m2, vše v k.ú. Popkovice 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. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na předmětné 

pozemky se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této 

smlouvy do katastru nemovitostí. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře 

cca 125 m2, p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Popkovice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX jako 

vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 296/2, p.p.č. 296/3, p.p.č. 305/5, vše v k.ú. Popkovice a 

každého dalšího vlastníka, spočívajícího v právu chůze a jízdy. Rozsah věcného břemene bude 

upřesněn geometrickým plánem doloženým žadatelem. 

 

 

Návrh usnesení č. 26 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 174/11 o výměře 19 m2, části pozemku 

označeného jako p.p.č. 173/1 o výměře cca 75 m2, vše v k.ú. Semtín, pozemku označeného jako 

p.p.č. 2987/2 o výměře 175 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 2720/4 o výměře cca 5 m2, 

st.p.č. 7072 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
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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.  

Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

předmětný pozemek se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 27567320, a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

Číslo 27 

Návrh usnesení bod I. nebyl přijat                           (pro 0, proti 11, zdržel se 0)  

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 

25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 598_39_22 ze dne 24.10.2022 ve výši 1.365,- 

Kč/m2+DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem. 

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,-Kč. 

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

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a po vkladu práva 

vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

Přijaté usnesení č. KPR/708/2023 bod II.            (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 

25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, za kupní cenu navrženou 

statutárním městem Pardubice ve výši 3.000,- Kč/m2+DPH v případě, že pozemek bude spadat do 

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

uvedené části pozemku žadatelem.  

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

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a po vkladu práva 

vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

Návrh usnesení č. 28 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti K2 invest s.r.o., IČO 26008921, se sídlem 

Chrudim – Chrudim IV, Palackého třída 314, PSČ 53701, 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 předmětného pozemku z nájemní smlouvy (NS_0643/MO4) 

uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o celkové výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice 

(mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti K2 invest s.r.o., IČO 26008921, se sídlem 

Chrudim – Chrudim IV, Palackého třída 314, PSČ 53701, 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 předmětného pozemku z nájemní smlouvy (NS_0643/MO4) 

uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 

 

 

Návrh usnesení č. 29 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice 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 předmětného pozemku z nájemní smlouvy (NS_0643/MO4) 

uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o celkové výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice 

(mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) z vlastnictví 
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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 předmětného pozemku z nájemní smlouvy (NS_0643/MO4) 

uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 200/6 o výměře 3.912 m2 a p.p.č. 360/1 o výměře 619 

m2, vše v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za 

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

 
Ověřeno dne 24.1.2023                                                      Zapsala: 
Martin Charvát  v.r.                                                             Vladimíra Pilná 
Michal Drenko v.r. 
(Jména jsou uváděna bez titulů) 
 


