
1 

 

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

 

Přehled usnesení 
z 12. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 6. 5. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Alena Stehnová, Ondřej Šebek, Marie Hubálková Vladimír Martinec, Jaroslav 

Menšík 
 Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I Alena Stehnová a přivítala 
všechny přítomné. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 12. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Vyjádření k záměru bezúplatného převodu pozemku 

3. Areál ČS PHM Pardubice a restaurace, Palackého tř. 

4. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu Pardubice I 
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - umístění zařízení pro pořádání akce 
Kulturní park Pardubice 

5. Odpisový plán pro rok 2019 

6. Diskuze 

 
Program 12. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen       (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 12. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 11. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 12. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 12. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek  

Vladimír Martinec 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodloužením doby nájmu pronajaté části pozemku označeného jako p. p. č. 2704/6 
o výměře 105 m2 v k. ú. Pardubice společnosti Křenek, s. r. o., IČO 26013002, se sídlem 
Pardubice – Bílé Předměstí, Do Nového 101, PSČ 53003, za účelem užívání parkovací 
plochy pro zákazníky a zaměstnance klempířské dílny v ul. Do Nového č. p. 101 
v Pardubicích. 
Zdůvodnění:  
Pokud bude firma i nadále užívat parkovací místa, budou vyhrazena odborem dopravy ÚMO 
Pardubice I a za 1 auto/rok bude vybírán místní poplatek ve výši 6 000,- Kč/rok tak jako je to 
u ostatních uživatelů vyhrazených parkovacích míst. Nyní firma hradí za 6 míst 11 519 
Kč/rok bez DPH a měla by hradit místní poplatek 36 000 Kč /rok za 6 park. míst. 
 
 
BOD 1.2 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 598/31 o výměře cca 210 m2 v k. ú. 
Pardubice xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za účelem výstavby řadových garáží (cca 90 m2) a příjezdové cesty (cca 120 m2). 
Zdůvodnění: 
Doporučujeme postup dle návrhu KT, právní odděl. a OD. Přesto je i nutné zvážit, zda 
výstavbou garáží město nevytvoří nepříznivé podmínky pro trvalé bydlení v RD (st.p.č. 1946) 
a problematické stavební řízení pro vlastníka 90 m2 (garáže) z důvodu nesouhlasu vlastníka 
st.p.č. 1946. 
 
 
BOD 1.3 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemků označených jako p. p. č. 701/6 o výměře 4.774 m2, p. p. č. 2978/2 
o výměře 172 m2, p. p. č. 3181 o výměře 2.555 m2, p. p. č. 3183 o výměře 66 m2, vše v k. ú. 
Pardubice společnosti BDS PROJEKT s. r. o., IČO 06167471, se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice za účelem jako zázemí a zahrada 
pro seniory a parkovací stání k budoucí stavbě domova pro seniory vybudované 
na pozemcích žadatele p. p. č. 708/33 a p. p. č. 2978/4 v k. ú. Pardubice. 
Zdůvodnění: 
Viz vyjádření ORS, OMI- OPPN, OHA a KT, právní (hluková zátěž, chybí dopravní napojení 
pro zásobování (Dašická – Luční – Na Drážce), neschválený ÚPmP (nový) atd.  
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BOD 1.4 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 1, proti 1, zdrž. 3) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s bezúplatným převodem pozemku označeného jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 a dle 
geometrického plánu č. 8487-15/2017 nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 
2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 2657), vše v k. ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice Pardubickému kraji, IČO 70892822, 
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, za účelem výstavby obratiště pro 
autobusy a odstavné plochy pro státní imobilních návštěvníků zámku. 
Zdůvodnění: 
Byly prověřeny rozměry turist. autobusů (š. 3,25m se zrcátky v. 4 m). Komunikace je šíře 3,0 
m, u okraje e nachází památná alej lip v prostoru EVL s výskytem páchníka hnědého. I 
prostý ořez suchých větví musí být povolen rozhodnutím KrÚ-OŽP!! Turistické autobusy by 
násilně odlomily dolní patra větví nad vozovkou, alej by byla nevratně poškozena. Chybí 
vyjádření KrÚ - OŽP z hlediska ochrany!! K osobním autům bychom výhrady neměli. Dalším 
problémem bude u autobusů kolize s chodci (maminky s kočárky nemají většinou autobusu 
kam uhnout). 
 
 

BOD 1.5 

Usnesení č. 107 12/05/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 447 o výměře 150 m2 v k. ú. Pardubice 
společnosti ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o., IČO 60753013, se sídlem V. Nezvala 
56/68, Starečka, 674 01 Třebíč, za účelem užívání pozemku jako překladiště stavebního 
materiálu a zařízení staveniště na akci „Zámek Pardubice, využití a obnova zámeckých 
exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2“, veřejná zakázka P1 V 00000232, objednatel Pardubický 
kraj. 
 
 

2. 
Vyjádření k záměru bezúplatného převodu pozemku 

 
Usnesení č. 108 12/05/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se záměrem bezúplatného převodu pozemku označeného jako st. p. č. 820 (druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1584 m2 v k. ú. a obci Pardubice, části obce Zelené 
Předměstí, jehož součástí je budova č. p. 325, vedená v KN jako objekt občanské 
vybavenosti, ul. Štefánikova, Pardubice, se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví 
Pardubického kraje, a to za podmínky zpětného bezúplatného převodu nemovitosti, pokud 
bude v tomto objektu zrušena škola, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. 
 
 

3. 
Areál ČS PHM Pardubice a restaurace, Palackého tř. 

 

Usnesení č. 109 12/05/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou MO Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
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k projektové dokumentací pro územní řízení stavby „Areál ČS PHM Pardubice a 
restaurace, Palackého tř“ na pozemcích p. č. 1778/122, 1778/123, 1778/124, 1778/35, 
3000/57 v k. ú. Pardubice. 
 
 

4. 
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu 

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - umístění 
zařízení pro pořádání akce Kulturní park Pardubice 

 

Usnesení č. 110 12/05/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání akce „Kulturní park Pardubice“ ve dnech 1. 6. - 30. 9. 2019 na náměstí 
Republiky před VČD v Pardubicích za těchto podmínek: 

- budou umístěny 3 odpadkové koše a jejich obsah bude likvidován na náklady 
provozovatele akce 

- účastníci akce budou upozorněni na možnost, že mohou používat WC v divadelní 
kavárně 

- v době umístění zařízení na místní komunikaci zajistí pořadatel úklid prostranství na 
vlastní náklady 

 
 

5. 
Odpisový plán pro rok 2019 

 

Usnesení č. 111 12/05/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro rok 2019. Odpisový plán 
dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro rok 2019 v celkové výši odpisů  
Kč 401 567,00 Kč a odpisový plán dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) pro rok 2019 
v celkové výši odpisů 76,00 Kč tak, jak je uvedeno v přílohách, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:00 h,  
13. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 27. 5. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři starostky. 
 
Zápis vyhotoven dne 6. 5. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
         Ondřej Šebek       Vladimír Martinec 


