
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 

Přehled usnesení 
z 8. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 13. 3. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Ondřej Šebek, Marie Hubálková, Vladimír Martinec, Jaroslav Menšík 
 Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 

Omluveni: Alena Stehnová 
 
 

Schůzi zahájil místostarosta městského obvodu Pardubice I Ondřej Šebek a přivítal 
všechny přítomné. Zároveň konstatoval, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích a Ceník placeného stání na 

místních komunikacích 

2. Záměr prodeje zbytkových nebytových jednotek Statutárního města Pardubic 

3. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu Pardubice 
I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění zařízení pro pořádání 
rockového koncertu 

4. Název stavby: VOD8C_EPAMAS_OK optický kabel pro připojení základnové stanice 
Sladkovského čp. 96 – trubky vedeny vnitroblokem Na Hrádku 

5. Diskuze 

 
Program 8. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen       (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 7. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis ze 7. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 8. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 8. schůze RMO byly jmenováni: Vladimír Martinec 
        Jaroslav Menšík 
 



1. 
Novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích a Ceník placeného 

stání na místních komunikacích 
 
Usnesení č. 74 8/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 1) 

Rada MO Pardubice I 
a) n e m á  p ř i p o m í n e k 

k návrhu novely nařízení o placeném stání na místních komunikacích a Ceníku 
placeného stání na místních komunikacích dle předloženého návrhu ze dne 6. 3. 2019 

b) p o ž a d u j e, 
aby město Pardubice urychleně realizovalo výstavbu parkovacích domů v centru města 
a zřídilo záchytná parkoviště na jeho okrajích. 

 
 

2. 
Záměr prodeje zbytkových nebytových jednotek Statutárního města Pardubic 

 
Usnesení č. 75 8/03/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a)   s o u h l a s í 

s prodejem zbytkových nebytových jednotek kromě nebytového prostoru v č. p. 1566 
v ul. Sladkovského (bývalá prodejna KUTIL) 

b)   ž á d á 
o přidělení nebytového prostoru v č. p. 1566 v ul. Sladkovského (bývalá prodejna KUTIL) 
do užívání městskému obvodu Pardubice I. 

 
 

3. 
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu 

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění 
zařízení pro pořádání rockového koncertu 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
1. z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích 

a) s umístěním zařízení pro pořádání rockového koncertu s názvem „Rockový 
Pernštýňák aneb Stresor slaví 20 let“ ve dnech 3. 7. - 5. 7. 2019 na Pernštýnském 
náměstí v Pardubicích. 

b) s uzavírkou Pernštýnského náměstí v době od 3. 7. – 5. 7. 2019 
2. vydává dle § 24 zákona o pozemních komunikacích souhlas obce s uzavírkou místní 

komunikace – Pernštýnského nám. na zastavěném území obce 
 
 

4. 
Název stavby: VOD8C_EPAMAS_OK optický kabel pro připojení základnové 

stanice Sladkovského čp. 96 – trubky vedeny vnitroblokem Na Hrádku 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro územní souhlas stavby „VOD8C_E_PASLD_OK, k.ú. 
Pardubice“  na pozemku  p.č. 279/7 v k.ú. Pardubice – uložení trubek pro optický kabel 
napojení základnové stanice na čp. 96 Sladkovského ulice vnitroblokem Na Hrádku. 
Vnitroblok byl v r. 2017 rekonstruován a výkopem by došlo ke zničení nové veřejné zeleně, 



k narušení pojízdných chodníků a omezení dopravy ke stávajícím odstavným plochám.  
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 15:15 h,  
9. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 25. 3. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři starostky. 
 
Zápis vyhotoven dne 13. 3. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
(jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 
 

Ondřej Šebek 
místostarosta městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
         Jaroslav Menšík      Vladimír Martinec 
 


