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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128,  530 09 Pardubice

 
 
 

 
ZÁPIS     

ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 17. 4. 2019 v 17.00 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
Přítomni: Lubomír Hanzlík, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Jakub Kutílek, Lenka Kutílková, Ing. 
Gabriela Křížková (17.09), Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, Ing. David 
Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD., Ing. Marta Vitochová 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 
 
Omluveni: Milan Drahoš, Ing. Pavol Škuliga, Ing. František Weisbauer, Adéla Zdráhalová  
Neomluveni: --- 
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný. Přivítal přítomné a 
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
Dále starosta uvedl, že dne 9. 4. 2019 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského 
obvodu pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 2. 4. 2019 byla 
pozvánka na zasedání zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva Ing. Jakuba Kutílka, aby se vyjádřil 
k zápisu. Ing. Kutílek prohlásil, že k zápisu neměl připomínky a zápis podepsal. Paní Zdráhalová 
se z důvodu nepřítomnosti na jednání k zápisu nevyjádřila, zápis však podepsala.  
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise:  Ing. Marta Vitochová, Ing. František Polák 
 
Výsledek hlasování :                                                                  Pro 10         proti 0        zdržel se 0    
 
Ověřovatelé zápisu:  Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka   
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
 
1.   Zpráva starosty 
2.   Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
3.   Informativní zpráva o připravovaných akcích obvodu. 
4.   Jmenování zástupce do Výboru městských částí a obvodů SMO ČR  
5.   Diskuse 
 
O návrhu bylo hlasováno.  
Výsledek hlasování :                                                                  Pro 10        proti 0            zdržel se 0 
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1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu.  
Rozpravu zahájil starosta, který uvedl, že zastupitelé obdrželi dne 19. 3. 2019 e-mailem 
materiál týkající se péče o veřejnou zeleň v MO Pardubice II zpracovaný odborem životního 
prostředí a dopravy jako reakci na dotazy k této problematice formulované Ing. Weisbauerem 
a Ing. Kutílkem. Před jednáním zastupitelstva odbor životního prostředí a dopravy žádné 
doplňující otázky neobdržel, starosta tedy vyzval zastupitele, zda mají k materiálu nějaké 
připomínky nebo dotazy v rámci jednání.  
Přihlásil se Ing. Kutílek, který konstatoval, že v materiálu jsou obsaženy odpovědi na všechny 
dotazy, které s Ing. Weisbauerem připravili, včetně záležitostí, kde městský obvod pociťuje 
rezervy (např. ochrana dřevin při stavební činnosti). Přesto zmínil několik připomínek. Zejména 
doporučuje zvážit zpracování inventarizace dřevin a jako vzor uvedl městské obvody I a III či 
Povodí Labe, které inventarizaci zavedly. Doporučuje, aby všechny zadávané posudky stromů 
zpracovával certifikovaný arborista. K dlouhodobé spolupráci s firmou Zahradní architektura 
Pardubice s.r.o., Ing. Kulhánkovou uvedl, že chápe potřebu kontinuity, ale zpochybnil 
schopnost této firmy reagovat na progresivní trendy v oboru týkající se zejména důrazu na tzv. 
modrozelenou infrastrukturu. 
Starosta reagoval, že otázka inventarizace dřevin byla diskutována již minulým vedením radnice 
a nebylo k ní přistoupeno jednak z důvodů relativně vysokých vstupních nákladů a nákladů na 
aktualizaci a jednak z důvodu rychlého zastarávání dat. Starosta však není výslovně proti 
inventarizaci a pokud budou předloženy přesvědčivé argumenty pro její zavedení, lze o ní 
uvažovat. Ing. Kutílek přislíbil jejich dodání. Ing. Křížková na základě zkušeností MO Pardubice I 
zpracování inventarizace doporučuje. 
Poté se přihlásil Ing. Polák s dotazem, zda by nebylo vhodné uspořádat pro zastupitele seminář, 
který by je více zasvětil do problematiky veřejné zeleně. Reagoval starosta s tím, že místo 
původně zvažovaného semináře byl právě zpracován diskutovaný materiál popisující péči o 
veřejnou zeleň. Dále uvedl, že neví, co by konkrétně mělo být náplní semináře. Přidali se 
pánové Petružálek a Hanzlík, kteří uvedli, že nevidí důvod pro pořádání odborného semináře.  
Dále jednání pokračovalo dotazem PhDr. Rubešové, Ph.D. na umístění parkoviště požadované 
firmou Lonkova Point, které bylo projednáváno na radě. Starosta odpověděl, že na travnaté 
ploše v blízkosti „růžového domečku“ a uvedl, že dle příslibu investora by mělo v odpoledních a 
nočních hodinách veřejně přístupné.  
Ing. Kutílek vznesl dotaz, zda zamýšlená výšková budova v místě nynějšího parkoviště u OPAZu 
v Lonkově ulici je v souladu s územním plánem. Starosta odpověděl, že podle sdělení investora 
ano. Druhý dotaz Ing. Kutílka se týkal dětského dne na koupališti, o němž mluvil pan Petružálek 
na minulém zastupitelstvu v souvislosti s možnou spoluúčastí městského obvodu. Reagoval pan 
Petružálek, že provozovatel koupaliště již nemá zájem o další pořádání této akce. Městský 
obvod dětský den již tradičně pořádá ve spolupráci s DDM Alfa. Zastupitelstvo městského 
obvodu vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
Zprávu přednesl Mgr. Jan Metelka. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 18 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo předloženou kontrolní zprávu, tuto 
schvaluje a doporučuje přijatá usnesení zastupitelstva městského obvodu z minulého 
volebního období 
- vypustit z evidence  
  splněná: -- 
  bez úkolu: 97 - 100 
- ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         -- 
 
 
Výsledek hlasování :                                                                  Pro 11       proti 0               zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Informativní zpráva o připravovaných akcích obvodu  
Zprávu přednesl starosta, prezentoval výkresy rozpracovaných záměrů – 2. etapa úprav okolí 
Bajkalu a studie centra sídliště Sever. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu o připravovaných akcích obvodu na 
vědomí. 
 
4. Jmenování zástupce do Výboru městských částí a obvodů SMO ČR 
Zprávu přednesl starosta a vyzval zastupitele, zda někdo má zájem o výkon funkce zástupce 
MO Pardubice II ve výboru, nebo zda chce někoho navrhnout.  
Byla otevřena rozprava. 
Přihlásil se pan Petružálek a uvedl, že po dohodě s Ing. Weisbauerem předkládá návrh na 
nominaci Ing. Františka Weisbauera do této funkce. Druhý návrh předložila PhDr. Rubešová, 
Ph.D., která do funkce navrhla Lubomíra Hanzlíka.  
Starosta rozpravu ukončil. 
V souladu s jednacím řádem bylo nejprve hlasováno o druhém návrhu: 
Usnesení č. 19 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II nominuje Lubomíra Hanzlíka – člena 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II - na funkci člena Výboru městských částí a 
obvodů Svazu měst a obcí ČR. 
 
Výsledek hlasování :                                                                Pro 10          proti 0             zdržel se 1. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Jelikož byl druhý návrh přijat, nebylo již hlasováno o prvním návrhu. 
 
5. Diskuse  
Starosta otevřel diskusi. 
Přihlásil se pan Petružálek s návrhem, zda by z důvodu zlepšení vztahů mezi pejskaři v psím 
parku a omezení agresivního napadání menších psů většími nemohlo dojít k určení jednoho 
výběhu pro menší psy a druhého pro větší. Starosta reagoval pochybností o smyslu tohoto 
opatření, neboť není jasné, který pes je velký. Přidaly se i Ing. Vitochová a PhDr. Rubešová, 
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Ph.D. s tím, že napaden může být i starý velký pes a agresivní psi by do psího parku dle 
návštěvního řádu vůbec neměli chodit. Pokud se tak stane, měla by se přivolat Městská policie. 
S dalším příspěvkem se přihlásila paní Kutílková, která uvnitř sídliště Sever postrádá odpadkové 
koše. 
Pan Hanzlík zmínil problém s parkováním v ul. K Rozvodně, kde provozovatel prodejny dveří a 
ubytovny měl znemožnit parkování na svém parkovišti, přičemž jeho nájemníci zabírají místo 
na veřejném parkovišti za IXI clubem. 
 
Závěrem pan starosta pozval zastupitele na Polabinské čarodějnice (30. 4. 2019) a na Den dětí 
v městském obvodě (6. 6. 2019). Dále starosta informoval zastupitele, že 24. 4. 2019 od 17 
hodin se uskuteční Beseda – Městská policie a kamerový systém za účasti náměstka primátora 
Petra Kvaše a Pavla Pospíchala. Požádal zastupitele o informovaní předsedů SVJ o možnosti 
účasti na této besedě.  
  
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod. 
  
 
 
 
.........………………………….                             
  
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 
 
…………………………….…….       .........………………………….  
            
Lenka Kutílková  Mgr. Jan Metelka  
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 18. 4. 2019  
Zapsala: Ilona Řezaninová 


