
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 23. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 20. února 2020 v zasedací místnosti ÚM Pardubice V 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, Evžen Erban, Ing. Milan Randák.  

 

Omluven: Bc. Jan Nadrchal. 

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Jiří Janoš a Ing. Milan Randák. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

1. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

2. Souhlas s umístěním předzahrádky před provozovnu Kavárna Slunečnice, ul. 

Jilemnického 2226, Pardubice 

3. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 108/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s odkoupením pozemků označených jako st. p. č. 1795/1 o výměře 2.321 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, prům.obj., st. p. č. 3097/1 o výměře 292 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, oč. vyb., st. p. č. 8797 o výměře 931 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, prům.obj., p. p. č. 2054/9 o výměře 346 m2, p. p. č. 2054/13 o výměře 759 m2 a dle 

geometrického plánu č. 926-1214/2019 nově vzniklý pozemek označený jako p. p. č. 

2047/7 o výměře 93 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. l2047/4), vše v k. ú. 



Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku, navrhovatel: společnost enteria a.s., IČO 

27537790, Jiráskova 169, Pardubice, pozemky st. p. č. 1795/1 a p. p. č. 2054/13 k. ú. 

Pardubice jsou dotčeny smlouvou o podmínkách provedení stavby uzavřenou se spol. 

enteria a.s., IČO 27537790 – umístění a realizace stavby „Lávka pro pěší v prostoru 

nádraží ČD“, 

2. s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby dráhy o názvu „Modernizace 

železničního uzlu Pardubice“, kdy tato stavba bude realizovaná na pozemcích města v k. ú. 

Pardubice označených jako p. p. č. 2590/1, p. p. č. 2583/16, p. p. č. 2583/15, p. p. č. 

2568/4, p. p. č. 2529/6, p. p. č. 2526/15, p. p. č. 2500/11, p. p. č. 2499/140, p. p. č. 

2499/129, p. p. č. 5072, p. p. č. 2526/13, formou uzavření smlouvy o právu provést stavbu, 

žadatel: Správa železnic, státní organizace, IČO 709 94 234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 

odůvodnění žadatele: celková modernizace a rekonstrukce železniční stanice Pardubice, 

zlepšení stavu a parametrů uzlu Pardubice ve všech profesích, snížení negativních vlivů ze 

železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zvýšení bezpečnosti 

železničního provozu a cestujících a zlepšení dopravní dostupnosti města, 

3. zřízením služebností na části pozemku označeného jako p. p. č. 2303/1 v k. ú. Pardubice, 

v rozsahu geometrického plánu č. 9155-002/2019, spočívající v umístění a provozování 

nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení v parcích v ulici Rožkova a Čs. armády, 

z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu ve výši 

500,- Kč bez DPH, žadatel: Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, Hůrka 1803, 

Pardubice. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Souhlas s umístěním předzahrádky před provozovnu Kavárna Slunečnice,  

ul. Jilemnického 2226, Pardubice 

(usnesení č. 109/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnu – 

Kavárna Slunečnice, se sídlem Jilemnického 2226, Pardubice o celkové ploše 5 m2 na 

pozemku parcelní číslo 2271 v katastrálním území Pardubice, a to v období 1. 5. – 31. 10. 

2020, a to po dobu 5 let (do roku 2025). 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

 

3. 

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V –  

stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 110/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem města pronajmout prostory: 

1. v areálu Jana Palacha čp. 324 v Pardubicích kancelář o výměře 13,76 m2 v 1. patře objektu 

č. 23 stojícího na pozemku označeném jako st. p. č. 864/23, k. ú. a obec Pardubice a 

kancelář o výměře 19,89 m2 v 1. patře objektu č. 23 stojícího na pozemku označeném jako 

st. p. č. 864/23, k. ú. a obec Pardubice, společné WC na patře, žadateli: CEDR Pardubice 

o.p.s, IČ 275 47 850, DIČ CZ27547850, Jana Palacha 3247, Pardubice, účel nájmu – 

kanceláře, konferenční místnost a zázemí terénní služby CENTRA KOMPRE,  

2. v areálu Jana Palacha čp. 324 v Pardubicích dílnu s kanceláří o výměře 193,75 m2 v 

přízemí objektu č. 10 stojícího na pozemku označeném jako st. p. č. 864/9, k. ú. a obec 

Pardubice, výměry jednotlivých místností: dílna o výměře 159,51 m2, kancelář 11,24 m2, 

sklad 23 m2, společné soc. zař. v 1. patře objektu, žadateli: Tomáš Srb, IČ 748 60 976, DIČ 

CZ8012070836, Čs. armády 2075, Pardubice, účel nájmu – truhlářství. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 



 

 

Pardubice 20. 2. 2020 

 

 

 

Ověřitelé:    ….………..………….                 …………………………   

                              Ing. Jiří Janoš             Ing. Milan Randák 

 

  

 

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


