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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
ze 47. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 5. 4. 2017 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová /od 16:50 hodin/  
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina – vedoucí OŽPD  
                    Hosté – zástupci firmy Dřevotvar   
Omluven: Milan Drahoš  
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
Spolupodepisujícím zápisu byl stanoven Ing. Aleš Fifka. 
 
Program:  
1. Vyjádření k územnímu řízení     
2. Zahájení zadávacího řízení - Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 
3. Návrh obecně závazné vyhlášky o údržbě veřejné zeleně 
4. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
5. Rozpočtové opatření č. 3 
6. Novela vnitřního předpisu č. 020 -  Nakládání se ztracenými a nalezenými předměty 
7. Veřejná služba 
8. Projekt na organizaci Dne dětí v městském obvodě Pardubice II v r. 2017 
9. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 26. 4. 2017 
10. Povolení předzahrádky 
11. Diskuse 
 
 
1. Vyjádření k územnímu řízení 
Na jednání rady městského obvodu se dostavili zástupci firmy Dřevotvar k prvnímu projednávanému 
bodu programu ve věci projednávání vyjádření ke stavbě na Fáblovce. Zástupci seznámili členy rady se 
svým stanoviskem k záměru výstavby, zejména upozornili na to, že dispozice připravovaného objektu 
lehké výroby by v budoucnu mohla být změněna na objekt k bydlení. Z této změny mají s ohledem na 
svou lehkou průmyslovou výrobu obavy. Rovněž upozornili na prostorové problémy a problémy se 
zamýšlenou komunikací. Na jednání rady byli pozváni i zástupci investora (2 ShelfCo s. r. o), ale 
nedostavili se. 
Informace k dalším žádostem o vyjádření k územnímu řízení podal Ing. Řezanina. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 490 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se stavbou „Business Class Fáblovka“ dle projektové 
dokumentace pro územní řízení zpracované společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. 
ve 12/2016, investor 2 ShelfCo s.r.o. z následujících důvodů: 
1. Celková koncepce a dispozice objektů svědčí o tom, že deklarovaná funkce lehké výroby je 

uvedena účelově kvůli souladu s územním plánem a skutečným záměrem je funkce bydlení. 
V tomto očividném rozporu spatřujeme potenciálně vážný problém do budoucna, neboť lokalita je 
uvnitř průmyslového areálu a bydlení je zde nevhodné a nežádoucí. 

2. Plocha je příliš zahuštěna zástavbou, která má nepřiměřeně vysokou podlažnost vzhledem 
k okolním objektům. 
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3. Není dořešeno komunikační napojení na ul. Fáblovka – průjezd v místě křížení horkovodu je užší 
než navržená komunikace. 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 491 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Krytá stání + sklad“ na pozemku p.p.č. xxx 
k.ú. Pardubice dle projektové dokumentace zpracované xxx v 01/2017, investor manželé xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 492 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se záměrem osazení 1 ks informačního sloupu v ul. 
Kunětická v rámci akce „Revitalizace městského navigačního systému pro pěší ve městě Pardubice“ dle 
návrhu MmP - OHA, investor Statutární město Pardubice.   
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 493 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice Poděbradská – kvn – Fáblovka 
real“ dle projektové dokumentace ve stupni PPD zpracované společností MATEX HK s.r.o. 20. 3. 2017, 
investor ČEZ Distribuce a.s.   
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Zahájení zadávacího řízení – Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 
Ing. Řezanina seznámil členy rady se zahájením zadávacího řízení na investiční akci městského obvodu, 
diskutovány byly podmínky zadání. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 494 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb. zadávací podmínky – výzvu k podání nabídek a textovou část zadávací dokumentace -  
v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení 
„Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 „ v předloženém rozsahu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Návrh obecně závazné vyhlášky o údržbě veřejné zeleně 
Členové rady byli seznámeni s návrhem nové obecně závazné vyhlášky města o údržbě veřejné zeleně. 
Ing. Řezanina podal další doplňující informace, zejména z praktického výkonu péče o veřejnou zeleň. 
Bylo konstatováno, že není potřebné městský obvod do navržené OZV zahrnout. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 495 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předložený návrh obecně závazné vyhlášky o údržbě 
veřejné zeleně a nesouhlasí se zahrnutím území MO Pardubice II do této vyhlášky. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
M. Boháčková informovala o důvodech návrhu změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. 
Vedena diskuse k zařazení nové činnosti, která by narušovala veřejný pořádek, není potřebně 
vztahovat na městský obvod Pardubice II. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 496 
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Rada městského obvodu projednala návrh na novelu Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném 
pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 
14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 6/2014, č. 5/2016 a č. 
7/2016 bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 3 
M. Boháčková seznámila členy rady s navrhovanými změnami v rozpočtu městského obvodu, jedná se 
o navýšení rozpočtových položek a zařazení nových na vrub rezervy rozpočtu. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 497 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu předloženého materiálu  
   schválit 
T: 26. 4. 2017 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Novela vnitřního předpisu č. 020 -  Nakládání se ztracenými a nalezenými předměty 
Radě městského obvodu byl předložen novelizovaný vnitřní předpis k výkonu agendy ztrát a nálezů, 
kterou obce vykonávají v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v samostatné působnosti. 
Předpis byl upraven tak, aby byl v souladu a postupy stanovenými k výkonu agendy Magistrátem města 
Pardubic. Dílčí ustanovení o jednotné evidenci ztrát a nálezů v rámci města bude po vyřešení městem 
dopracováno. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 498 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh nového vnitřního předpisu č. 020 – 
Nakládání se ztracenými a nalezenými předměty (Ztráty a nálezy) v předloženém rozsahu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Veřejná služba 
M. Boháčková předložila radě městského obvodu informaci o možnosti výkonu veřejné služby 
v městském obvodě a nastínila potřebné úkony a podmínky realizace v případě zavedení veřejné služby 
v městském obvodě. Diskuse vedena k vlastnímu výkonu prací klienty vykonávajících veřejnou službu. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 499 
Rada městského obvodu  
- bere na vědomí podmínky výkonu veřejné služby a souhlasí s jejím zavedením v městském obvodě od  
  1. 5. 2017 v rozsahu 2 pracovních míst a výkonu prací v délce 4 hodiny denně na činnosti  
  vyjmenované v důvodové zprávě 
- ukládá podat žádost o organizování veřejné služby 
- ukládá projednat organizaci prací veřejné služby s vedoucím střediska úklidových prací  
T: 20. 4. 2017 
Z: Mgr. Radek Hejný, starosta  
    M. Boháčková, tajemník 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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8. Projekt na organizaci Dne dětí v městském obvodě Pardubice II v r. 2017 
Starosta podal informace k zajišťování programu akce Dne dětí v městském obvodě v červnu 2017. 
Projekt byl projednán bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
 
Usnesení č. 500 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 7/2017  -  Organizace Dne dětí 
v městském obvodě Pardubice II v roce 2017 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 26. 4. 2017 
Starosta členy rady seznámil s návrhem programu jednání zastupitelstva. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 501 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 26. 4. 2017 takto: 
1. Zpráva starosty a místostarosty 
2. Rozpočtové opatření č. 3 
3. Činnost knihovny městského obvodu za rok 2016 
4. Informativní zpráva o připravovaných akcích obvodu 
5. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Povolení předzahrádky 
Ing. Řezanina informoval o žádosti o umístění předzahrádky před kavárnou v ul. Mozartova u čp. 566.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 502 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s povolením předzahrádky podél chodníku před 
kavárnou v ul. Mozartova č.p. 566 o celkové výměře 30 m2 (na východní straně) společnosti Cafe 
Colman s.r.o. na dobu 2 let. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Diskuse 
- Ing. Vitochové byl starostou zodpovězeny dotazy k zajištění akce městského obvodu Polabinské  
  čarodějnice plánované na 28. 4.   
 
 
Přílohy k usnesení č. 500 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          člen rady                                                                                             starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 7. 4. 2017 
Zapsala: M. Boháčková 
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Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
Příloha k usnesení RMO č. 500 ze dne 5. 4. 2017 

 
 

Projekt č. 7/2017             Organizace Dne dětí v městském obvodě Pardubice II  

                                       v roce 2017 

 
Organizátor:    Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II spolu s DDM ALFA, Základní 

školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., integrační školkou LENTILKA a Univerzitou 
Pardubice 

 
Cíl:                     Uspořádat veřejnou akci u příležitosti oslav Dne dětí, letošní dětský den bude pořádaný 

pod heslem „Ať jsi holka nebo kluk, integraci je to fuk“ 
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči, děti základních a mateřských škol, 

děti i dospělí se speciálními potřebami 
 
Organizace:    Městský obvod zorganizuje Dětský den ve spolupráci s DDM Alfa, Základní školou a 

Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., integrační školkou LENTILKA a Univerzitou Pardubice 

Dětský den bude rozdělen na dvě části: dopolední (9:30 – 12:00) a odpolední (15:00 – 
19:00), dopolední program bude určen pro děti i dospělé se speciálními potřebami (ze 
školy Svítání, Slunečnice, Lentilka apod.), ale i pro děti ze základních škol a mateřských 
školek, odpolední program bude uspořádán pro širokou veřejnost 
 

Místo konání:   Areál DDM Alfa, Družby 334, Pardubice 
 
Termín:              7. 6. 2017 
 
Zveřejnění:   Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 

vyvěšením v mateřských a základních školách v městském obvodě, v Pravobřežním 
zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách městského obvodu 

 
Financování:     Výdaje na organizaci dětského dne hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 

2017 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále 
 
Rozpočet:         40.000,- Kč 
 
Výdaje:             - dohoda o provedení práce                                             

- služby /atrakce pro děti, kulturní vystoupení apod./                                                                                              
- věcné dary /sladkosti a ostatní odměny/      
- pronájem           
- ostatní /umělci, pohoštění apod./ 

 
Úhrady 
výdajů:            Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb a 

nákupů, případně nákupů v hotovosti 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 5. 4. 2017 usnesením 

č. 500. 
 
starosta                                                                      


