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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 13. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 24. 7. 2019 
v 16:00 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Ing. 

František Weisbauer 
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 

Omluven: --- 
 

Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil 
členy rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyjádření k územnímu řízení 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
3. Smlouvy 
4. Diskuse 
 
1. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil přítomné Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 116 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby 

„RVDSL1928_C_E_PADD3530-PADD1HR_MET“   ̶  vybudování nové přípojky podzemního 

komunikačního vedení od míst napojení na stávající trasy CETIN k rozvaděči dle projektové 

dokumentace ZLINPROJEKT a.s. pro investora Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 117 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Pardubice, Fáblovka, p.č. 

3670/11 knn“ – připojení nového odběrného místa dle projektové dokumentace PEN projekty 

energetiky, s.r.o. pro investora ČEZ Distribuce, a.s. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 118 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s vydáním společného povolení k územnímu a 

stavebnímu řízení na stavbu „Rekonverze výměníku na obchod a administrativu v Pardubicích, 

Bělehradská čp. 451, st. 6893“ s podmínkou že, nejpozději ke dni kolaudace investor zajistí 

potřebný počet parkovacích míst, tj. 7, z toho 1 pro invalidy. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 2    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 119 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s umístěním stavby „Bigboard Fáblovka I. 

etapa jihovýchod“ dle projektové dokumentace CETTUS a.s. pro investora Reklamní servis RS, 

spol. s.r.o. Důvodem je dlouhodobý cíl městského obvodu – nepodporovat umísťování nových 

billboardů, který je obsažen v Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2019-2022 

schváleném Zastupitelstvem MO Pardubice II 20. 2. 2019. Rada je toho názoru, že reklamní 

zařízení obtěžuje světelným a vizuálním smogem, degraduje veřejný prostor a negativně 

ovlivňuje pozornost řidičů v blízkosti křižovatky. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 120 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Pardubice, Hradecká, p.č. 

355/14 knn“ – vytvoření nového odběrného místa v Pardubicích, pro připojení letního kina dle 

projektové dokumentace PEN Projekty energetiky s.r.o. pro investora ČEZ Distribuce a.s. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 121 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí o odkoupení pozemků označených 
jako p.p.č. 3707/23 o výměře 138 m2, p.p.č. 3707/24 o výměře 168 m2 a, p.p.č. 3707/25 o 
výměře 87 m2, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví města, na základě nabídek vlastníků 
spoluvlastnických podílů, přičemž doporučuje respektovat kupní cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku (pozemky pod ulicí Kpt. Bartoše). 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o druhém návrhu došlo k úpravě textu usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 122 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej nebo nájem části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Pardubice (ul. Ke Koupališti) 
za účelem parkování auta u sídla společnosti RVB s.r.o. a u RD v čp.56 ul. Ke Koupališti, protože 
prodej veřejného prostranství za tímto účelem považuje za nevhodný a nájem za nesystémový. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Smlouvy 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 123 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce 
hřiště Prodloužená 231-4 se Službami města Pardubic a.s. v ceně 234 913,- Kč bez DPH. 
Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 124 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Předláždění 
chodníků ve vnitrobloku Varšavská – Nová se Službami města Pardubic a.s. v ceně 759 180,- Kč 
bez DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Diskuse 
Ing. Řezanina seznámil členy rady s možnými variantami změny obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Proběhla diskuse se závěrem, že OŽPD 
připraví na příští jednání rady zprávu, kde bude rada navrhovat zvýšení poplatku za vyhrazení 
trvalého parkovacího místa svislou dopravní značkou u osobního vozidla ze 6 000,- Kč na 
8 000,- Kč a u nákladního vozidla do 3,5 t z 8 000,- na 10 000,- Kč. 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                  …………………………………………………………   
                místostarosta                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 25. 7. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


