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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 31 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 25. 1. 2022 

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

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

Roman Sodomka, Martin Charvát, Radek Hejný, Zuzana Kavalírová, Kateřina Skladanová, Tomáš 

Urbánek, František Meduna, Vladimíra Pilná  

 

Omluveni: Josef Jirout, Alena Stehnová, Vítězslav Čapek, Petr Škoda, Miroslav Macela, 

 

Nepřítomni: Vítězslav Štěpánek, Petr Heřmanský, Jiří Rejda, Petr Králíček, Jan Chvojka 

 

ověřitel: Martin Štefka 

    termín další komise:  22. 2. 2022, online 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KPR/542/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení č. R/5881/2021 bod II. a bod IV. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

ve smlouvě o umístění reklamního zařízení ve znění dodatku č. 1  a dodatku č. 2 uzavřené se 

společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 

Pardubice, (VS 143107618): 

- vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 409/31 v k.ú. Studánka,  

- snížení počtu reklamních zařízení z 61 kusů na 59 kusů. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění 2 ks reklamních zařízení (výlepových ploch) každé o rozměru 1,5 m x 2 m na části 

pozemku označeném jako p.p.č. 409/31 v k.ú. Studánka společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 

25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na dobu neurčitou s 6měsíční 

výpovědní dobou za cenu 25,- Kč/m2/měsíc+DPH. 
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Návrh usnesení č. 2 byl stažen na žádost žadatele                            

 
 

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: 3 

Přijaté usnesení č. KPR/543/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Černá za Bory 

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 jako zahrádka a umístění dřevěného skladu na nářadí. 

 

Návrh usnesení č. 4 byl stažen            

Komise pro pozemky a reklamu doporučila prověřit, zda účel užívání a umístěné stavby na částech 

pozemků, na které jsou uzavřeny nájemní smlouvy, jsou v souladu s těmito smlouvami , a zda 

k umístění těchto staveb byl vydán souhlas vlastníka pozemku.     

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 49 m2 v k.ú. Semtín 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 umístění a užívání garáže a kůlny. 

 

 

Návrh usnesení č. 5 byl stažen      

Komise pro pozemky a reklamu doporučila prověřit, zda účel užívání a umístěné stavby na částech 

pozemků, na které jsou uzavřeny nájemní smlouvy, jsou v souladu s těmito smlouvami , a zda 

k umístění těchto staveb byl vydán souhlas vlastníka pozemku.           
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Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 14 m2 v k.ú. Semtín XXXXXXXXXXXXX, 

na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 500,- Kč/rok + DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a užívání kůlny. 

Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy na předmětný pozemek se 

XXXXXXXXXXXXX dohodou. 

 

 

Návrh usnesení č. 6 nebyl přijat               (bod I. pro 0, proti 12, zdrž. 0, bod II. pro 2, proti 10, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 452/12 o výměře 1 m2 v k.ú. Dražkovice společnosti 

Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, na dobu 

neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok + DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování objektu Z-

BOXU sloužícího pro podání a výdej zásilek objednaných v e-shopech. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2400/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 

Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, na dobu 

neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok + DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování objektu Z-

BOXU sloužícího pro podání a výdej zásilek objednaných v e-shopech. 

 

 

Číslo návrhu: 7 

Přijaté usnesení č. KPR/544/2022               (bod I. pro 12, proti 0, zdrž. 0, bod II. pro 0, proti 10, zdrž. 2) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

v nájemní smlouvě změnu v článku IV. odst. 4.1. u písm. a) a písm. b) uzavřené na nájem částí 

pozemků označených jako st. p. č. 848/1 o výměře 203 m2 a  st. p. č. 848/2 o výměře 173 m2, vše  v 

k. ú. Pardubice s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, se sídlem 

náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, následovně: 

a) ode dne podpisu nájemní smlouvy do dne vydání souhlasu popř. kolaudačního souhlasu 

stavebního úřadu na umístění staveb, nejdéle do 30.6.2023, bude výše nájemného činit:  

35,-Kč/m2/rok bez DPH, 
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b) ode dne vydání souhlasu popř. kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na umístění staveb, 

nejdéle však od 1. 7.2023, bude výše nájemného činit:  

400,- Kč/m2/rok bez DPH. 

Návrh usnesení bod II. nebyl přijat                

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prominutí platby nájemného stanoveného v nájemní smlouvě v článku IV. odst. 4.1. písm. a) a písm. 

b) uzavřené na nájem částí pozemků označených jako st. p. č. 848/1 o výměře 203 m2 a  st. p. č. 

848/2 o výměře 173 m2, vše  v k. ú. Pardubice s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., 

IČO 06372562, se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, od 10.3.2022 do 

30.6.2023. 

 

 

Číslo návrhu: 8 

Přijaté usnesení č. KPR/545/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v k.ú. Svítkov (č. 2) 

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 rekreaci, pěstování rostlin a jako zásobní zahradu. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 120 m2 v k.ú. Svítkov (č. 3) 

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 rekreaci - zahrada, pěstování zeleniny. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 250 m2 v k.ú. Svítkov (č. 9) 

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

sekání trávy. 
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Číslo návrhu: 9 

Přijaté usnesení č. KPR/546/2022               (pro 11, proti 1, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 1759/14 o výměře 96 m2, p.p.č. 2629/15 o výměře 

182 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 28538757, se sídlem 

Praha 10 – Štěrboholy Nákupní 444/6, PSČ 12000, 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 stavby 

zastávky MHD  v rámci stavby „Zastávky BUS, ASKO Pardubice“ za těchto podmínek: 

-nástupní hrana zastávky bude ve výšce 16 cm nad povrchem vozovky, 

-zastávka bude zastávkou na znamení, 

-nebude omezen obousměrný provoz autobusů a trolejbusů v ul. Kpt. Bartoše, 

-bude respektováno umístění sloupů trolejového vedení, 

-nedojde k poškození nebo k pokácení lípy srdčité, které jsou součástí stromořadí. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení stavby zastávky MHD vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č. 1759/14 

o výměře 96 m2, p.p.č. 2629/15 o výměře 182 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti 

Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 28538757, se sídlem Praha 10 – Štěrboholy Nákupní 444/6, PSČ 

12000, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v 

případě, že stavba bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či 

kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 

 

Číslo návrhu: 10 

Přijaté usnesení č. KPR/547/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

vydání souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 134/3 v k.ú. Pardubičky Společenství 

vlastníků domu čp. 419 U Borku, Pardubice, IČO 28794559, se sídlem U Borku 419, Pardubičky, 530 

03 Pardubice, se vzdušným přesahem zateplovacího systému 160 mm na bytovém domu č.p. 419 

umístěném na pozemku označeném jako st.p.č. 823/2 v k.ú. Pardubičky po dobu existence stavby 

bytového domu. 

 

Číslo návrhu: 11 

Přijaté usnesení č. KPR/548/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
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Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

vydání souhlasu vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 252/1, p.p.č. 252/18, p.p.č. 252/27, 

p.p.č. 2665/26, p.p.č. 2665/27, vše v k.ú. Pardubice společnosti NAVIGON s.r.o., IČO 09769749, se 

sídlem Masarykovo náměstí 1484, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, se vzdušným přesahem 

zateplovacího systému 250 mm na objektu č. p. 1484 umístěném na pozemcích označených jako 

st.p.č. 245/3 a st.p.č. 245/1, vše v k.ú. Pardubice a  na objektu č.p. 1490 umístěném na pozemku 

označeném jako st.p.č. 245/2 v k.ú. Pardubice po dobu existence staveb objektů. 

 

Číslo návrhu: 12 

Přijaté usnesení č. KPR/549/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/3, p.p.č. 

3000/9, p.p.č. 3000/23, p.p.č.  3000/24, p.p.č. 3000/25, p.p.č. 3906/14, p.p.č. 3907/7, p.p.č. 

3909/2, p.p.č. 3909/4, p.p.č. 3910/4, p.p.č. 3911/2, p.p.č. 3911/9, p.p.č. 3913/2, p.p.č. 3913/3, vše 

v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9897-082/2021 ve prospěch XXXXXXXXXXXXX,  

spočívajícího v provozování uloženého optického kabelu v ul. Hlaváčova za jednorázovou náhradu 

ve výši 300,- Kč/bm+DPH. 

 

Číslo návrhu: 13 

Přijaté usnesení č. KPR/550/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako p.p.č. 221/3 v k.ú. 

Ohrazenice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět umístění 

souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na 

zatížený pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 

rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako 

vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě. Služebnost se zřizuje in rem, 

bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým plánem č. 798-184/2021. 

 

Číslo návrhu: 14 

Přijaté usnesení č. KPR/551/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 1077/10 a p.p.č. 

1077/3, vše v k.ú. Svítkov ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět 

umístění elektrického kabelu 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 elektrického kabelu, ve prospěch statutárního města Pardubice, jako vlastníka 

inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě. 

Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým 

plánem č. 2066-014/2020. 

 

Číslo návrhu: 15 

Přijaté usnesení č. KPR/552/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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

jako p.p.č. 141/26, p.p.č. 129/15, p.p.č. 89/33, p.p.č. 136/23, p.p.č. 94/14, vše v k.ú. Studánka ve 

prospěch  společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení v rámci akce „Reko MS 

Pardubice – Rumunská“ za jednorázovou náhradu u pozemku označeného jako p.p.č. 129/15 v k.ú. 

Studánka ve výši 200,- Kč/bm+DPH, u pozemků označených jako p.p.č. 141/26, p.p.č. 89/33, p.p.č. 

136/23, p.p.č. 94/14, vše v k.ú. Studánka ve výši 300,- Kč/bm+DPH za podmínky úpravy trasy 

plynárenského zařízení  tak, aby nebylo v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. 

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. 

 

Návrh usnesení č. 16 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 11 o výměře cca 391 m2 (část 346 m2 a 45 m2) v k.ú. 

Opočínek (varianta 1) 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. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 11 o výměře cca 346 m2 v k.ú. Opočínek (varianta 2) 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 
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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. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 617/1 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Opočínek (varianta 1) 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. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 617/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Opočínek (varianta 2) 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. 

 

 

Číslo návrhu: 17 

Přijaté usnesení č. KPR/553/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku na pozemcích označených jako 

st.p.č. 895 o výměře 453 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 896 o výměře 

502 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 897 o výměře160 m2, jehož součástí 

je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 930 o výměře 411 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

tech. vyb., st.p.č. 931 o výměře 92 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. st.p.č. 932 o 

výměře 67 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 981 o výměře 669 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 1019 o výměře 1.172 m2, st.p.č. 1020 o výměře 273 

m2, st.p.č. 1021 o výměře 1.170 m2, st.p.č. 1022 o výměře 37 m2, st.p.č. 1023 o výměře 15 m2, 

st.p.č. 1024 o výměře 15 m2, st.p.č. 1025 o výměře 19 m2, p.p.č. 121/36 o výměře 9.460 m2, p.p.č. 

121/46 o výměře 99 m2, p.p.č. 121/38 o výměře 76 m2  a spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 

vzhledem k celku na částech pozemků označených jako p.p.č. 121/34 o výměře 68.545 m2 (dle 

geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/57), p.p.č. 121/47 o výměře 262 m2 (dle 

geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/58), p.p.č. 121/44 o výměře 274 m2 (dle 

geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/59), p.p.č. 121/15 o výměře 103.237 m2 (dle 
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geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/55), p.p.č. 121/35 o výměře cca 18.619 m2, vše v 

k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti EAST 

BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, 

formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti za podmínky doložení 

souhlasného stanoviska orgánů Pardubického kraje s převodem jeho spoluvlastnického podílu. 

Na společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, přejdou s převodem vlastnického 

práva i práva a povinnosti vyplývající z  nájemních smluv uzavřených na část pozemku označeného 

jako p.p.č.121/36 v k.ú. Popkovice se společností T-Mobile Czech Republic a.s, IČO 64949681, a na 

části pozemků označených jako p.p.č. 121/15 a p.p.č. 121/35 (původně 121/15), vše v k.ú. 

Popkovice s Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel, IČO 71214011. 

Výměra části pozemku označeného jako p.p.č. 121/35 v k.ú. Popkovice bude upřesněna 

geometrickým plánem doloženým žadatelem. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení č. Z/2774/2018 bod II. ve znění usnesení č. Z/745/2019 bod I. a usnesení č. 

Z/745/2019 bod II. 

 

Návrh usnesení č. 18 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 703 m2 v k.ú. Semtín z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou žadatelem ve 

výši 200,- Kč/m2 až 300,- Kč/m2.  

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemních smluv na předmětný pozemek se 

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX dohodami. 

 

 

Návrh usnesení č. 19 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 703 m2 a části pozemku označeného jako 

p.p.č.  35/1 o výměře cca 373 m2, vše v k.ú. Semtín (varianta 1) z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem č. 1339/7/21 ze dne 29. 7. 2021 ve výši 73,33 Kč/m2 + DPH v případě, že 

pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 

bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadateli.  

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemních smluv na pozemek označený jako p.p.č. 35/28 

v k.ú. Semtín se XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX dohodami. 
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II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 703 m2 v k.ú. Semtín (varianta 2) z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1339/7/21 ze dne 29. 7. 2021 ve výši 73,33 Kč/m2 + 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemních smluv na pozemek označený jako p.p.č. 35/28 

v k.ú. Semtín se XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX dohodami. 

 

 

Návrh usnesení č. 20 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 703 m2 a části pozemku označeného jako 

p.p.č.  35/1 o výměře cca 373 m2, vše v k.ú. Semtín 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. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemních smluv na pozemek označený jako p.p.č. 35/28 

v k.ú. Semtín se XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX dohodami. 

 

 

Návrh usnesení č. 21 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemkům označených jako p.p.č. 34/3 o 

výměře 43 m2, p.p.č. 37/29 o výměře 366 m2, částí pozemkům označených jako p.p.č. 34/2 o výměře 

cca 17 m2, p.p.č. 34/5 o výměře cca 382 m2, p.p.č. 338/6 o výměře cca 147 m2, p.p.č. 37/15 o 

výměře cca 11 m2, vše v k.ú. Drozdice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX. 

 

 

Návrh usnesení č. 22 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 4222 o výměře cca 1.339 m2 (1.145 m2 + 194 m2), p.p.č. 

4219/2 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 4296/3 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti 

RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice,  

na dobu neurčitou s 6 měsíční 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 pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem výstavby parkovacích stání. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4222 o výměře cca 1.339 m2 (1.145 m2 + 194 m2), 

p.p.č. 4219/2 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 4296/3 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se 

sídlem Poděbradská 289, Trnová, 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 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. 

Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě parkovacích stání. 

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/předmětných pozemcích.  

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 práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

Návrh usnesení č. 23 byl stažen     

Komise pro pozemky a reklamu požaduje vyjádření právníka OMI, zda lze pozemek nabídnout 

jinému subjektu vzhledem k titulu dočasného užívání/výpůjčky váznoucího na pozemku.            

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. Pardubice Společenství 

pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320, se sídlem Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003, na 

dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem údržby pozemku. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

stávající text v usnesení č. Z/1152/2016 týkajícího se prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 

2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. Pardubice Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 

27492320, se sídlem Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003,  z původního textu "1.000, Kč/m2" na text 

"700, Kč/m2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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Číslo návrhu: 24 

Přijaté usnesení č. KPR/554/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 183/19 o výměře 152 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.2446-28/21 ze dne 9. 8. 2021 ve výši 967,- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení č. 25 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

využití předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném 

znění, váznoucího na části pozemku označeného jako p.p.č. 2779/2 o výměře 3 m2 (dle 

geometrického plánu č. 9189-112/2019 p.p.č. 2779/24) v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví  České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se 

sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve prospěch statutárního 

města Pardubice, IČO 00274046. 

 

 

Číslo návrhu: 26 

Přijaté usnesení č. KPR/555/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 728/1 o výměře 1.105 m2, p.p.č. 726/4 o 

výměře 21 m2, p.p.č. 728/6 o výměře 808 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, p.p.č. 455/4 o výměře 2.235 

m2 v k.ú. Studánka se všemi jejich součástmi a příslušenstvím  mimo tělesa silnice III/2983 

umístěného na pozemku označeném jako p.p..č.728/1 v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví 

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

530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Před uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu bude Pardubickým krajem zřízena služebnost na 

části pozemku označeném jako p.p..č.728/1 v k.ú. Černá za Bory, spočívající v právu strpět umístění 

stavby "těleso silnice III/2983" ve prospěch Pardubického kraje. 

 

Číslo návrhu: 27 

Přijaté usnesení č. KPR/556/2022               (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
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Komise pro pozemky a reklamu 

Schvaluje 

výroční zprávu o činnosti komise pro pozemky a reklamu. 

 

Ověřeno dne 2.2.2022                                                                         Zapsala: 

Dušan Stránský                                                                                     Vladimíra Pilná 

Martin Štefka 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

 


