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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 4 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 20. 2. 2023 

Přítomni: Martin Charvát, Dušan Stránský, Radomír Seidl, Michal Koláček, Miloš Vendolský, 

Ondřej Karas, Mojmír Hujer, Filip Sedlák, Tomáš Lauryn, Michal Drenko, Petr Pejcha, Ondřej 

Jaroš, Filip Šťastný, Radek Hejný, Jana Martincová, František Meduna, Zuzana Kavalírová, 

Kateřina Skladanová, Jiří Vopršal, Petr Škoda, Miroslav Macela, Vladimíra Pilná, Mgr. Kňazovická 

 

Omluveni: Josef Jirout, Jan Hrabal 

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

 

Ověřitel: Ondřej Karas 

 

 

 

Projednáno po bodu č. 18 

 

Číslo: 1 

 
 

Návrh usnesení  bod I. nebyl přijat                                  (pro 1, proti 8, zdržel se 3) 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

 

nájem pozemků označených p.p.č.  2901/7 o výměře 63 m2 a p.p.č. 2901/8 o výměře 21 m2, vše v 

k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, statutárnímu městu Pardubice na dobu neurčitou s 

6měsíční výpovědní dobou za účelem užívání pozemků k obecním účelům (provoz a údržba 

komunikace-chodníku), za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/den. 

Nájemní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 

 

Přijaté usnesení č. KPR/709/2023 – bod II.                      (pro 9, proti 2, zdržel se 1) 

 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem pozemků označených p.p.č.  2901/7 o výměře 63 m2 a p.p.č. 2901/8 o výměře 21 m2, vše v 

k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, statutárnímu městu Pardubice na dobu neurčitou s 

6měsíční výpovědní dobou za účelem užívání pozemků k obecním účelům (provoz a údržba 

komunikace-chodníku), za nájemné ve výši 67,- Kč/m2/rok dle výměru ministerstva financí 1/2023 

ze dne 15.12.2022. 

Nájemní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 
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Číslo návrhu: 2 

Přijaté usnesení č. KPR/710/2023               (pro 12, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

pacht pozemků označených jako p.p.č. 238 o výměře 3.041 m2 a p.p.č. 729/1 o výměře 582 m2, vše 

v k.ú. Staré Čívice XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za pachtovné 

ve výši 18,- Kč/m2/rok povýšené o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, za účelem chovu ryb za těchto podmínek: 

- pozemky nebudou oploceny,  

- na pozemcích nebudou umísťovány jakékoliv stavby, 

- chov ryb bude zrealizován do 2 let ode dne účinnosti smlouvy o pachtu, 

- před uzavřením smlouvy o pachtu bude žadatelem doloženo souhlasného stanoviska OŽP MmP. 

 

Číslo návrhu: 3 

Přijaté usnesení č. KPR/711/2023               (pro 12, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako st.p.č. 

9881 k.ú. Pardubice s demolicí stávající stavby stánku s občerstvením umístěného na pozemku 

označeném jako st.p.č. 9881 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX za podmínky zajištění výmazu 

stavby stánku s občerstvením z katastru nemovitostí. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem pozemku označeného jako st.p.č. 9881 o výměře 18 m2 a části  pozemku označeného jako 

p.p.č. 3702/1 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční 

výpovědní dobou s vyloučením výpovědi pro prvních 7 let ode dne účinnosti nájemní smlouvy za 

nájemné dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 

stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 400,- Kč/m2/rok povýšené o DPH v 

případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem výstavby a 

provozování prodejního stánku s občerstvením. V nájemní smlouvě bude zakotven závazek 

nájemce odstranit stavbu prodejního stánku po ukončení nájemního vztahu bez nároku na 

jakékoliv finanční vyrovnání. 

Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení původní nájemní smlouvy (NS_1712/MO2) uzavřené 

na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 9881 o výměře 18 m2 a část pozemku označeného jako 

p.p.č. 3702/1 o výměře 54 m2 k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX dohodou. 

 

Návrh usnesení č. 4 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 2) 
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Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2462/1 o výměře 1.780 m2 v k.ú. Pardubice 

XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou 10 let,  za nájemné za nájemné navržené žadatelem ve výši 35.000,- 

Kč/rok povýšené o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 

zřízení a provozování sportovně relaxačního parku Vinice – centrum, pro trávení volného času rodin, 

školních výletů a dětských dnů, umístění stavby mobilního charakteru – Dětské bludiště Včelín 

(hexero), Spider aréna (unikátní moderní lanový pak), oudoor laser game, Survivor překážky, 

půjčovna šlapacích kár, koloběžek, paddlboardů, minogolf, občerstvení. 

 

 

Návrh usnesení č. 5 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 119/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 

pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 

smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování zpevněné přístupové plochy chodníku ze zámkové dlažby 

k pozemku označenému jako p.p.č. 117/31 v k.ú. Rosice nad Labem. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudované stavby zpevněné přístupové plochy chodníku ze zámkové dlažby na části 

pozemku označeném jako p.p.č. 119/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, z 

vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města, a to po vydání souhlasu či 

kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu zpevněné přístupové plochy za 

kupní cenu 1.000,- Kč. 

 

 

Číslo: 6 

 
Návrh usnesení bod I. nebyl přijat                    (pro 0, proti 12, zdržel se 0,) 

 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodloužení doby výpůjčky pozemků označených jako p.p.č. 476/4 o výměře 614 m2 a p.p.č. 476/6 o 

výměře 35 m2, vše v k.ú. Pardubice spolku LTC Pardubice z.s., IČO 15051056, se sídlem Labská 15, 

Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, do 28. 5. 2038. 
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Přijaté usnesení č. KPR/712/2023 bod II.           (pro 12, proti 0, zdržel se 0) 

 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemků označených jako p.p.č. 476/4 o výměře 614 m2 a p.p.č. 476/6 o výměře 35 m2, 

vše v k.ú. Pardubice spolku LTC Pardubice z.s., IČO 15051056, se sídlem Labská 15, Bílé Předměstí, 

530 02 Pardubice, na dobu určitou do 28. 5. 2038 za účelem užívání tenisových kurtů. 

 

Návrh usnesení č. 7 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 2) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 406/8 o výměře 27 m2 v k.ú. Dražkovice 

XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 

pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 

smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování zpevněných ploch – prodloužení přístupového chodníku 

na části pozemku o výměře 12 m2 a plochy pro parkování na části pozemku o výměře 15 m2. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudovaných zpevněných ploch (chodník a parkování) na části pozemku označeného 

jako p.p.č. 406/8 o výměře 27 m2 v k.ú. Dražkovice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 

statutárního města, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše 

uvedenou stavbu zpevněných ploch za kupní cenu 1.000,- Kč. 

 

 

Číslo: 8 

Michal Koláček nehlasoval dle čl. 3 odst. 3. Obecného statutu a jednacího řádu komisí  

 

 
Přijaté usnesení č. KPR/713/2023  body I.,II.                   (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

                                                              bod III.                       (pro 8, proti 0, zdržel se 3) 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 607/1 o výměře 2,5 m2 v k.ú. Pardubičky 

Stavebnímu bytovému družstvu Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu 

stavby části zpevněné plochy (betonové dlažby) v rámci stavby „Přístavba a nástavba bytového 

domu čp. 438 a 439 Pardubičky, Kyjevská ul., Pardubice“  na výše uvedeném pozemku z vlastnictví 

vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 

smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování části zpevněné plochy (betonové dlažby) v rámci stavby 

„Přístavba a nástavba bytového domu čp. 438 a 439 Pardubičky, Kyjevská ul., Pardubice“ v souladu 
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se Zásadami pro převod dopravní infrastruktury. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po ukončení smlouvy o výpůjčce se společností ELMAD spol. s 

r.o., IČO 157 71 318. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení R/7018/2018 bod II. a IV. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudované zpevněné plochy (betonové dlažby) na části pozemku označeného jako 

p.p.č. 607/1 o výměře 2,5 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví družstva Stavební bytové družstvo 

Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, po vydání souhlasu, 

respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu zpevněné plochy (betonové dlažby) 

v rámci stavby „Přístavba a nástavba bytového domu čp. 438 a 439 Pardubičky, Kyjevská ul., 

Pardubice“ za kupní cenu 1.000,- Kč. 

 

Číslo návrhu: 9 

Přijaté usnesení č. KPR/714/2023               (pro 12, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

převod části pozemku označeného jako p.p.č. 4074/1 o výměře 900 m2 v k.ú. Pardubice do správy 

odboru dopravy MmP  za účelem užívání zpevněné plochy pro uskladnění a následné nakládání s 

vozidly, včetně vybudování mobilního oplocení v souladu s agendu odboru dopravy spojenou s 

odstraňováním silničních vozidel z pozemních komunikací dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o 

pozemních komunikacích. 

 

Číslo návrhu: 10 

Přijaté usnesení č. KPR/715/2023               (pro 12, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 

3746/1 v k.ú. Pardubice s přesahem zateplovacího systému 200 mm na objektu č.p. 100 na 

pozemku označeném jako st.p.č. 5919 v k.ú. Pardubice Univerzitě Pardubice, IČO 00216275, se 

sídlem Studentská 95, Pardubice II, 532 10 Pardubice, v rámci akce „Stavební úpravy vysokoškolské 

koleje – PAVILON E, Stavařov č.p. 100, Pardubice 530 09“ po dobu fyzické existence objektu č.p. 

100 umístěném na pozemku označeném jako st.p.č. 5919 v k.ú. Pardubice. 
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II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice změnu v čl. 6. SOUHLAS VLASTNÍKA pozemku týkající 

se šíře přesahu zateplovacího systému stavby z původního textu "přesah zateplovacího systému 

stavby – do 150 mm s maximální tolerancí 10%" na text "přesah zateplovacího systému stavby – do 

200 mm za podmínky doložení souhlasného vyjádření odboru dopravy MmP a odboru dopravy 

příslušného ÚMO, pokud bude přesah zasahovat nad komunikaci". 

 

Návrh usnesení č. 11 nebyl přijat               (pro 0, proti 12, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene a následně věcného břemene na části pozemku 

označeném jako p.p.č. 721/6 v k.ú. Pardubice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX spočívajícího v uložení a 

strpění tepelného čerpadla (2 x vrt 150 m) včetně potrubí. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude zřízena na dobu určitou 2 roky. 

 

 

Číslo návrhu: 12 

Přijaté usnesení č. KPR/716/2023               (pro 12, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 355/3, p.p.č. 355/4, p.p.č. 

355/25, p.p.č. 355/26, p.p.č. 1682/11, p.p.č. 1682/14, p.p.č. 3647/7, p.p.č. 3647/25, p.p.č. 3710/1, 

p.p.č. 3710/8, p.p.č. 3710/20, p.p.č. 3710/21, p.p.č. 3710/35, p.p.č. 3718/3, p.p.č. 4368/6, p.p.č. 

4368/7 a p.p.č. 4368/8, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 10184-

028/2022, společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, spočívajícího v umístění a provozování nově zrekonstruovaného 

souboru veřejného osvětlení ve stávající trase uloženého v rámci akce „Veřejné osvětlení 

Pardubice – ulice Lonkova a Družby – oprava a modernizace“ za jednorázovou náhradu ve výši 

500,- Kč + DPH. 

 

Číslo: 13 

Přijaté usnesení č. KPR/717/2023 bod I.                   ( pro 12, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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variantu 1: zřízení budoucího věcného břemene a následně věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 440/4 a p.p.č. 435/46, vše v k.ú. Pardubičky ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, 

spočívajícího v uložení inženýrské sítě a úpravy stávajícího distribučního venkovního vedení v rámci 

investiční akce „PA Pardubičky Komenského 96 přeložka nn, IZ-12-2002354“ : 

a) úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 1221-1024/2022 u 

pozemku označeného jako: 

p.p.č. 440/4 – chodník-zámková dlažba: 93,33 Kč/m2+DPH (cca 3,6 m2) 

p.p.č. 440/4 – zeleň: 95,21,- Kč/m2+DPH (cca 14,4 m2) 

p.p.č.  440/4 – sloup v zeleni: 190,08 Kč/m2+DPH (cca 1,21 m2), vše v  k.ú. Pardubičky (vedení 

uložené v zemi), 

b) bezúplatně u pozemků označených jako p.p.č. 435/46 o výměře cca 9,2 m2 a p.p.č. 440/4 o 

výměře cca 29,2 m2, vše v k.ú. Pardubičky (vrchní venkovní vedení). 

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu určitou 5 let. 

 

Návrh usnesení body II., III. nebyl přijat                       (pro 0, proti 11, zdržel se 1) 

 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

variantu 2: zřízení budoucího bezúplatného věcného břemene a následně bezúplatného věcného 

břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 440/4 v k.ú.  Pardubičky ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, 

spočívajícího v uložení inženýrské sítě a úpravy stávajícího distribučního venkovního vedení v rámci 

investiční akce „PA Pardubičky Komenského 96 přeložka nn, IZ-12-2002354“ za jednorázovou 

náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 1221-1024/2022 u pozemku označeného jako: 

p.p.č. 440/4 – chodník-zámková dlažba: 93,33 Kč/m2+DPH (cca 3,6 m2) 

p.p.č. 440/4 – zeleň: 95,21,- Kč/m2+DPH (cca 14,4 m2) 

p.p.č.  440/4 – sloup v zeleni: 190,08 Kč/m2+DPH (cca 1,21 m2), vše v  k.ú. Pardubičky (vedení 

uložené v zemi). 

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu určitou 5 let. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

variantu 2: udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemků označených jako 

p.p.č. 440/4 a p.p.č. 435/46, vše v k.ú. Pardubičky společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se 

sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, s úpravou stávajícího distribučního 

vrchního venkovního vedení nad těmito pozemky. 

 

Číslo návrhu: 14 

Přijaté usnesení č. KPR/718/2023               (pro 12, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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zrušení stávajícího textu uvedeného v usnesení č. R/7028/2021 bod I. a bod II., týkajícího se 

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

jako p.p.č. 617/1, p.p.č. 319/9, p.p.č. 596/7, p.p.č. 11, p.p.č. 12/1, p.p.č. 6, p.p.č. 620, p.p.č. 628/1, 

p.p.č. 621, vše v k.ú. Opočínek, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 

60108631, 

v bodě I. ve znění „a zřízení věcného břemene“  a v bodě II. ve znění „a následně smlouvu o zřízení 

věcného břemene“ bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 617/1, p.p.č. 319/9, p.p.č. 

596/7, p.p.č. 11, p.p.č. 12/1, p.p.č. 6, p.p.č. 620, p.p.č. 628/1, p.p.č. 621, p.p.č. 3/3 vše v k.ú. 

Opočínek v rozsahu geometrického plánu č. 357-28/2022 ve prospěch společnosti Vodovody a 

kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, 

PSČ 53002, spočívajícího v uložení a provozování kanalizace v rámci akce „Kanalizace Opočínek“ za 

jednorázovou náhradu za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč/pozemek +DPH. 

 

Návrh usnesení č. 15 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdržel se 3) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3775/8 o výměře cca 54 m2 v k.ú. Pardubice 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. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

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. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi 

GasNet s.r.o., IČO 27295567, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný 

pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

Návrh usnesení č. 16 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdržel se 3) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3775/8 o výměře cca 52 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  

XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu navrženou žadatelkou ve výši 100,- Kč/m2 po doložení geometrického 
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plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelkou.  

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. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi 

GasNet s.r.o., IČO   27295567, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný 

pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3775/8 o výměře cca 52 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu navrženou 

žadatelkou ve výši 100,- Kč/m2 po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra 

výše uvedené části pozemku, žadatelkou.  

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. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi 

GasNet s.r.o., IČO   27295567, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný 

pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3775/8 o výměře cca 53 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu navrženou 

žadateli ve výši 100,- Kč/m2 po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadateli.  

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. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi 

GasNet s.r.o., IČO   27295567, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný 

pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

 

 

Návrh usnesení č. 17 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdržel se 4) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 592/10 o výměře 1.950 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 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. Žadatel uhradí náklady na 
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zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. 

 

 

Číslo: 18 

Přijaté usnesení č. KPR/719/2023 bod I.                           (pro 11, proti 0, zdržel se 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

- uznání vlastnického práva k pozemkům označeným jako p.p.č. 34/3 o výměře 43 m2, p.p.č. 37/29 

o výměře 366 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře cca 14 m2, p.p.č. 34/5 o 

výměře cca 22 m2, p.p.č. 338/6 o výměře cca 2 m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. 

Drozdice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 

výměra předmětných částí pozemků, žadatelem v případě, že bude žadatelem odsouhlasena 

směna pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře cca 125 m2, p.p.č. 34/5 o výměře cca 326 

m2, p.p.č. 338/6 o výměře cca 48 m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. Drozdice ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice za pozemek označený jako p.p.č. 494/18 o výměře 455 m2 

v k.ú. Pardubičky ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, formou dvou úplatných převodů. 

- objednání znaleckých posudku na pozemky určené ke směně, projednání doporučení komise se 

žadatelem. 

- předložení stanoviska žadatele na jednání komise. 

Návrh usnesení body II.,III., IV. byl stažen 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře 125 m2, p.p.č. 34/5 o výměře 326 m2, 

p.p.č. 338/6 o výměře 48 m2, p.p.č. 37/15 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Drozdice XXXXXXXXXXXXX na 

dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že 

pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH za účelem užívání pozemků pro umístění 

zemědělských strojů, dřevníku se dřevem, skleníku pro pěstování zemědělských plodin a pro 

parkování aut na předmětných pozemcích. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

směnu pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře cca 125 m2, p.p.č. 34/5 o výměře cca 326 m2, 

p.p.č. 338/6 o výměře cca 48 m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. Drozdice ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice za pozemek označený jako p.p.č. 494/18 o výměře 455 m2 v k.ú. 

Pardubičky ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX bez finančního vyrovnání. Výměra výše uvedených částí 

pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení R/2874/2020. 
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Při projednávání bodu č. 19 přítomno 10 členů (nepřítomni Martin Charvát, Michal Drenko) 

Číslo návrhu: 19 

Přijaté usnesení č. KPR/720/2023               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 514 o výměře 343 m2 v k.ú. Dražkovice společnosti 

Bydlení Dražkovice s.r.o., IČO 14444615, se sídlem Marie Steyskalové 686/38, Žabovřesky, 616 00 

Brno, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku 

z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy 

o výpůjčce, za účelem stavebních úprav a přístavby stávající místní komunikace, která bude 

napojena na nově navrženou a územním rozhodnutím povolenou obslužnou komunikaci, mj. na 

pozemku označeném jako p.p.č. 151/3 v k.ú. Dražkovice pro stavby rodinných domů na přilehlých 

pozemcích v předmětné lokalitě.  

Ve smlouvě o výpůjčce bude ustanovení o akceptaci smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019893/VB/01, název stavby: Pardubice, Pozemky 

Dražkovice II knn“ (004-0091-2020) uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – prodloužení vodovodního a 

kanalizačního řadu (67-0551-2015) uzavřené s XXXXXXXXXXXXX. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po ukončení smlouvy  o výpůjčce uzavřené se společností 

Pozemky DRAŽKOVICE II. s.r.o., IČO 03155480, dohodou. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení R/5070/2021 bod II. a IV. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudovaných stavebních úprav a přístavby stávající místní komunikace na pozemku 

označeném jako p.p.č. 514 o výměře 343 m2 v k.ú. Dražkovice, z vlastnictví společnosti Bydlení 

Dražkovice s.r.o., IČO 14444615, se sídlem Marie Steyskalové 686/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či 

kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební úpravy a přístavbu stávající 

místní komunikace. 

 

Při projednávání bodu č. 20 – č. 29 přítomno 11 členů (nepřítomen Michal Drenko) 

Návrh usnesení č. 20 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

směnu pozemku označeného jako p.p.č. 514 o výměře 343 m2 v k.ú. Dražkovice ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice za část pozemku označeného jako p.p.č. 437/1 o výměře cca 343 m2 v 
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k.ú. Dražkovice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Ve směnné smlouvě bude ustanovení o přechodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019893/VB/01, 

název stavby: Pardubice, Pozemky Dražkovice II knn“ (004-0091-2020) uzavřené se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, a ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 

prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu (67-0551-2015) uzavřené s XXXXXXXXXXXXX. 

Směnná smlouva bude uzavřena po ukončení smlouvy  o výpůjčce uzavřené se společností Pozemky 

DRAŽKOVICE II. s.r.o., IČO 03155480, na předmětný pozemek dohodou. 

 

 

Návrh usnesení č. 21 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdržel se 3) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 o výměře 611 m2 v k.ú. Dražkovice (varianta 1) 

společnosti Bydlení Dražkovice s.r.o., IČO 14444615, se sídlem Marie Steyskalové 686/38, 

Žabovřesky, 616 00 Brno, 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 pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, pro 

potřeby zajištění příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pro stavbu komunikace a umístění objektů 

na výše uvedeném pozemku v rámci developerského projektu výstavba rodinných domů na 

sousedních pozemcích označených jako p.p.č. 174 a p.p.č. 151/1, vše v k.ú. Dražkovice. 

Nájemní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 v k.ú. Dražkovice 

z nájemní smlouvy (NS_0643/MO5) uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 

25280406. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 o výměře 611 m2 v k.ú. Dražkovice (varianta 1)z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Bydlení Dražkovice s.r.o., IČO 

14444615, se sídlem Marie Steyskalové 686/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 v k.ú. Dražkovice z 

nájemní smlouvy (NS_0643/MO5) uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 

25280406, a po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu na stavbu komunikace a 

umístění objektů na pozemku označeném jako p.p.č. 460/2 o výměře 611 m2 v k.ú. Dražkovice v 

rámci developerského projektu výstavba rodinných domů na sousedních pozemcích označených jako 

p.p.č. 174 a p.p.č. 151/1, vše v k.ú. Dražkovice. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Dražkovice (varianta 

2)společnosti Bydlení Dražkovice s.r.o., IČO 14444615, se sídlem Marie Steyskalové 686/38, 

Žabovřesky, 616 00 Brno, 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 pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, pro 

potřeby zajištění příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pro stavbu komunikace a umístění objektů 

na výše uvedené části pozemku v rámci developerského projektu výstavba rodinných domů na 

sousedních pozemcích označených jako p.p.č. 174 a p.p.č. 151/1, vše v k.ú. Dražkovice. 

Nájemní smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 v k.ú. 

Dražkovice z nájemní smlouvy (NS_0643/MO5) uzavřenou se společností AGROSPOL HOSTOVICE, 

a.s., IČO 25280406. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dražkovice (varianta 

2)z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Bydlení Dražkovice s.r.o., IČO 

14444615, se sídlem Marie Steyskalové 686/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, 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, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 v k.ú. 

Dražkovice z nájemní smlouvy (NS_0643/MO5) uzavřenou se společností AGROSPOL HOSTOVICE, 

a.s., IČO 25280406,  po nabytí právní moci  příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pro stavbu 

komunikace a umístění objektů na části pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 v k.ú. Dražkovice v 

rámci developerského projektu výstavba rodinných domů na sousedních pozemcích označených jako 

p.p.č. 174 a p.p.č. 151/1, vše v k.ú. Dražkovice. 

 

 

Návrh usnesení č. 22 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 460/2 o výměře 611 m2 a p.p.č. 460/3 o výměře 497 m2, vše 

v k.ú. Dražkovice 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 

bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 v k.ú. Dražkovice z 

nájemní smlouvy (NS_0643/MO5) uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 

25280406. 
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Návrh usnesení č. 23 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 460/2 o výměře 611 m2 a p.p.č. 460/3 o výměře 497 m2, vše 

v k.ú. Dražkovice 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 

bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 460/2 v k.ú. Dražkovice z 

nájemní smlouvy (NS_0643/MO5) uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 

25280406. 

 

 

Návrh usnesení č. 24 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

směnu spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 

5208/3 o celkové výměře 2.970 m2 a p.p.č. 1542 o celkové výměře 317 m2, vše v k.ú. Pardubice a 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 619 o 

celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za pozemek označený jako 

p.p.č. 1200 o výměře 1.792 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení Z/393/2019, bod I. a XXXVI. 

 

 

Číslo návrhu: 25 

Přijaté usnesení č. KPR/721/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Pardubice (k hranici 

pozemku označeného jako st.p.č. 5156 v k.ú. Pardubice) 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 
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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.       

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení části pozemku označeného jako st.p.č. 5157/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, městem.  

Kupní smlouva bude uzavřena: 

- po demolici objektu čp. 55 umístěného na předmětné části pozemku a po zajištění výmazu stavby 

z katastru nemovitostí,   

- po vydání souhlasu, respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu chodníku 

vybudovaného na náklady žadatele v souladu se Zásadami pro převod dopravní infrastruktury.   

Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudovaného chodníku na části pozemku označeného jako st.p.č. 5157/1 o výměře cca 

25 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice 

za kupní cenu 1.000,-Kč po vydání souhlasu, respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu 

na stavbu chodníku vybudovaného na náklady žadatele v souladu se Zásadami pro převod 

dopravní infrastruktury.   

Kupní smlouva bude uzavřena společně s kupní smlouvu na převod výše uvedené části pozemku. 

Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 

Číslo návrhu: 26 

Přijaté usnesení č. KPR/722/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka níže uvedených pozemků Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem 140 00 Praha – Nusle, Na Pankráci 546/56, s realizací 

stavby „I/2 Svítkov, křižovatka Školní“, kdy část této stavby bude realizovaná na pozemcích 

označených jako p.p.č. 1077/12 o výměře 134 m2, p.p.č. 1072/9 o výměře 50 m2, p.p.č. 1072/8 o 

výměře 217 m2, p.p.č. 1072/4 o výměře 47 m2, p.p.č. 1077/51 o výměře 100 m2, vše v k. ú. Svítkov, 

na částech pozemků označených p.p.č. 2194/12 o výměře 1.117 m2, p.p.č. 2194/1 o výměře 259 

m2, p.p.č. 2170/3 o výměře 45 m2, p.p.č. 2170/12 o výměře 2 m2, vše v v k.ú. Pardubice, p.p.č. 

1251/1 o výměře 2 m2, p.p.č. 1043/13 o výměře 31 m2, p.p.č. 1077/3 o výměře 995 m2, p.p.č. 

1251/3 o výměře 80 m2, p.p.č. 1072/1 o výměře 819 m2, p.p.č. 1043/15 o výměře 12 m2, p.p.č. 

1317 o výměře 470 m2, p.p.č. 1209/1 o výměře 199 m2, p.p.č. 1077/57 o výměře 100 m2, p.p.č. 

1045/1 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, v rozsahu trvalého záboru 

a na částech pozemků označených jako  p.p.č. 2194/12 o výměře 111 m2, p.p.č. 2170/3 o výměře 
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103 m2, p.p.č. 2195/1 o výměře 1.258 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 1043/13 o výměře 56 m2, 

p.p.č. 1043/15 o výměře 25 m2, p.p.č. 1072/1 o výměře 210 m2, vše v k.ú. Svítkov, v rozsahu 

dočasného záboru, formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby.  

Ve smlouvě o podmínkách provedení stavby budou zakotveny podmínky společnosti Dostihový 

spolek a.s., IČO 48155110, ze dne 16. 1. 2023: 

- na nové hranici stavby a areálu dostihového závodiště bude zbudovaný nový plný betonový plot 

výšky minimálně 2 m a vjezd směr závodiště bude osazen vjezdovou bránou v místě určeném 

Dostihovým spolkem a.s., 

- stávající rozvaděč u vjezdové brány bude přesazen k bráně nové, 

- po dobu trvání výstavby křižovatky bude areál závodiště oplocen mobilním oplocením a mobilní 

vjezdovou bránou pro zamezení vniku cizích osob/úniku koní, 

- po dobu trvání výstavby bude umožněn průjezd vozidel stavbou křižovatky do areálu závodiště v 

termínech pořádaných společenských a sportovních akcí na dostihovém závodišti, 

- při dostihových dnech nebudou probíhat žádné stavební práce, které by svou povahou mohly 

ohrozit bezpečnost účastníků závodů a koní a průběh závodu. (hlučnost, prašnost, vibrace apod.), 

- uvažovaný dočasný zábor pro realizaci přeložky plynu (dočasný zábor označen v přiložené situaci 

jako č.33 na parcele č.2195/1) není možné akceptovat z důvodu zásahu do dostihové dráhy. Při 

místním šetření s panem XXXXXXXXXXXXX dne 11.1.2023 bylo navrženo alternativní řešení 

přístupu stavební techniky přímo ze stávající komunikace 1/2 které nezasáhne do dostihové dráhy. 

Termín realizace přeložky je s ohledem na provoz dostihového závodiště  možný pouze v termínu 

od 15 .11. do 15.3. 

-bude akceptováno potrubí závlahového systému na hraně plánovaného záboru. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

záměr budoucího prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 2194/1 o výměře cca 40 m2 p.p.č. 

2170/3 o výměře cca 45 m2 p.p.č. 2170/12 o výměře cca 2 m2, v k.ú. Pardubice, p.p.č.  1251/1 o 

výměře cca 2 m2, p.p.č.  1043/13 o výměře cca 31 m2, p.p.č.  1077/3 o výměře cca 995 m2, 

p.p.č.  1043/15 o výměře cca 12 m2, p.p.č.  1209/1 o výměře cca 199 m2, p.p.č.  1077/57 o výměře 

cca 100 m2, p.p.č.  1077/51 o výměře cca 88 m2 a pozemku označeného jako p.p.č.  1077/12 o 

výměře 134 m2, vše v v k.ú. Svítkov, dotčených stavbou „SO 101 Úprava křižovatky silnice I/2“ z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, 

se sídlem 140 00 Praha – Nusle, Na Pankráci 546/56. 

Prodej pozemků bude předložen k projednání Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města 

Pardubic po doložení znaleckého posudku na stanovení kupní ceny. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

záměr odkoupení vybudovaných staveb „SO 121 – Úprava místní komunikace směr Svítkov, SO 122 

– Nové napojení směr Závodiště a SO 131 – Přeložka stávající cyklostezky“  na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2194/12 o výměře cca 1.117 m2, p.p.č. 2194/1 o výměře cca 221 m2, v k.ú. 

Pardubice, p.p.č.  1077/3 o výměře cca 138 m2, p.p.č. 1251/3 o výměře cca 80 m2, p.p.č.  1072/1 o 

výměře cca 819 m2, p.p.č.  1043/15 o výměře cca 9 m2, p.p.č.  1072/9 o výměře cca 50 m2, 

p.p.č.  1072/8 o výměře cca 217 m2, p.p.č.  1072/4 o výměře cca 47 m2, p.p.č.  1317 o výměře cca 

470 m2, p.p.č. 1209/1 o výměře cca 6 m2, p.p.č. 10757/51 o výměře cca 11 m2, p.p.č. 1045/1 o 

výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem 

140 00 Praha – Nusle, Na Pankráci 546/56, do vlastnictví statutárního města Pardubic, a to po 
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vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavby.   

Odkoupení staveb bude předloženo k projednání Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města 

Pardubic po doložení znaleckého posudku na stanovení kupní ceny. 

 

Číslo návrhu: 27 

Přijaté usnesení č. KPR/723/2023               (pro 10, proti 0, zdržel se 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve výši id. 17/50 vzhledem k celku u níže uvedených 

nemovitostí ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 

Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice: 

pozemky označené jako p.p.č. 1077/71 o celkové výměře 205 m2, p.p.č. 1077/82 o celkové výměře 

36 m2, p.p.č. 1077/85 o celkové výměře 9 m2, p.p.č. 1077/87o celkové výměře 53 m2, p.p.č. 

1077/88 o celkové výměře 13 m2, vše v k.ú. Svítkov,  

st.p.č. 1026 o celkové výměře 39 m2, st.p.č. 980 o celkové výměře 17 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če, jiná st., st.p.č. 979 o celkové výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

st.p.č. 978 o celkové výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., st.p.č. 928 o celkové 

výměře 404 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., st.p.č. 927 o celkové výměře 586 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., st.p.č. 926 o celkové výměře 582 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, jiná st., st.p.č. 925 o celkové výměře 538 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

jiná st., st.p.č.  924 o celkové výměře 564 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., st.p.č. 923 

o celkové výměře 564 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., st.p.č. 922 o celkové výměře 

541 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., p.p.č. 337/11 o celkové výměře 80 m2, p.p.č. 

121/15 o celkové výměře 3.3611 m2, p.p.č. 121/32 o celkové výměře 96 m2, p.p.č. 121/33 o 

celkové výměře 4.355 m2, p.p.č. 121/34 o celkové výměře 25.215 m2, p.p.č. 121/35 o celkové 

výměře 4.666 m2, p.p.č. 121/37 o celkové výměře 530 m2, p.p.č. 121/39 o celkové výměře 43 m2, 

p.p.č. 121/40 o celkové výměře 276 m2, p.p.č. 121/41 o celkové výměře 24 m2, p.p.č. 121/42 o 

celkové výměře 942 m2, p.p.č. 121/43 o celkové výměře 795 m2, p.p.č. 121/44 o celkové výměře 

1.637 m2, p.p.č. 121/45 o celkové výměře 658 m2, p.p.č. 121/47 o celkové výměře 469 m2, p.p.č. 

121/48 o celkové výměře 66 m2, p.p.č. 121/49 o celkové výměře 43 m2, p.p.č. 121/50 o celkové 

výměře 37 m2, p.p.č. 121/56 o celkové výměře 2.901 m2, vše v k.ú. Popkovice. 

 

Číslo návrhu: 28 

Přijaté usnesení č. KPR/724/2023               (pro 11, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na pozemku 

označeném jako p.p.č. 2981/30 o celkové výměře 101 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO 69797111, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046. 
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Číslo návrhu: 29 

Přijaté usnesení č. KPR/725/2023               (pro 10, proti 0, zdržel se 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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

je vloženo v katastru nemovitostí u pozemků označených jako p.p.č. 1323/26 o výměře 79 m2, 

p.p.č. 1439/6 o výměře 22 m2, p.p.č. 1439/9 o výměře 227 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví  

společnosti HALDA pozemky s.r.o., IČO 17439531, se sídlem Samcova 1177/1, Nové Město, 110 00 

Praha 1, ve prospěch  statutárního města Pardubice. 

 
Ověřeno dne 27.2.2023                                                Zapsala: 
 
Martin Charvát v.r.                                                       Vladimíra Pilná 
Ondřej Karas v.r. 
(Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

 


