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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VII 
 

 

Zápis z 26. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 16.9. 2020 

 
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů   
Omluveni: F. Rais                                 
Za ÚMO: M. Kroutilová - omluvena 
 
 

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 26. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 25. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 26. jednání R MO byl jmenován 
J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

 
II 

Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 
Zpráva bude předložena na příštím jednání rady. 

 
III 

Vlastní program  
1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 

 
Usnesení č.: 296/26-9/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

 
1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
Zpracovala V. Vojtišková, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.  
Usnesení č.: 297/26-9/2020 
R MO Pardubice VII projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se 
vydává Statut města Pardubic s tím, že odst. c) bodu 6. Přílohy č. 1 navrhuje formulovat takto:  
„realizují proces odstraňování vraků silničních vozidel2, odstraňování odstavených silničních 
vozidel3 a zaniklých silničních vozidel4 z místních a veřejně přístupných účelových 
komunikací ve vlastnictví města v režimu zákona o pozemních komunikacích, s výjimkou 
realizace prodeje těchto silničních vozidel na základě povolení silničního správního úřadu ve 
veřejné dražbě a případného předání k likvidaci, a odstraňují další nepovoleně umístěné pevné 
překážky z místních komunikací a hradí náklady spojené s odstraňováním a likvidací 
nepovoleně umístěných věcí a reklamních zařízení z místních komunikací“. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
Pozemky: 
Usnesení č.: 298/26-9/2020 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
Společnost POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 
09 Pardubice žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 117/26 o výměře 56 m2, částí pozemků 
označených jako p.p.č. 117/27 o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. č. 813-93/2020 p.p.č. 
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117/43), p.p.č. 117/22 o výměře 18 m2 (dle geometrického plánu č. č. 813-93/2020 p.p.č. 117/42), p.p.č. 
140/13 o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 813-93/2020 p.p.č. 140/14), vše v k.ú. Trnová  
nabízí k odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře 53 m2 (dle geometrického 
plánu č. 805-26/2020 p.p.č. 117/9), p.p.č. 117/16 o výměře 116 m2 (dle geometrického plánu č. 813-
93/2020 p.p.č. 117/40), vše v k.ú. Trnová 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 
 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
 

Zapsala T. Maršálková 
 
 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


