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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 27. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 8. 6. 2020 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

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

Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:  Ing. František Weisbauer 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 24. 6. 2020 
2. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města 

Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic 
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 8. 6. 2020 
4. Rozpočtové opatření č. 3 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
7. Diskuse 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 24. 6. 2020 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 266 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 24. 6. 2020 
takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2019 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice II 
5. Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II 
6. Informativní zpráva o investičních akcích na území MO Pardubice II 
7. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
2. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města 

Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 267 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Pardubic č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic  
č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 8. 6. 2020 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 268 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: 225 
  bez úkolu: 217 – 224, 226 – 257, 259 - 265 
- ponechat v evidenci  
  úkol trvá:         258 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 3 
Zprávu přenesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 269 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 24. 6. 2020 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Objasnil podmínky, které byly zapracovány do návrhu na usnesení. Před 
hlasováním byly projednány připomínky Ing. Weisbauera, které byly doručeny ostatním členům rady 
před jednáním. Z důvodu případné obtížné vymahatelnosti bylo ponecháno původní znění návrhu na 
usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 270 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala záměr umístění stavby „INS_FTTH_CZ_1689_ 

Polabiny_teplovod“ dle projektové dokumentace COM PLUS CZ a.s. pro investora T-Mobile Czech 
Republic, a.s. spočívající v připojení všech stavebních objektů v oblasti Polabin, Severu a části Trnové 
podzemními optickými kabely na síť elektronických komunikací T-Mobile a souhlasí s ním s následujícími 
podmínkami: 

a) Kabelová trasa bude v maximální možné míře respektovat stávající vzrostlé stromy včetně jejich 

kořenového systému. Stromy v blízkosti stavby požadujeme chránit dle platných norem a 

nebude-li možné odklonit trasu, podvrtat. Stromy, které nebude možné ochránit a bylo by 

nutné je pokácet požadujeme dendrologicky posoudit a pokud nebudou hodnotné, lze uvažovat 

o povolení jejich kácení za předpokladu, že již v projektu bude navržena adekvátní náhradní 

výsadba na co nejbližším místě s ohledem na stávající inženýrské sítě. 

b) Požadujeme do rozpočtu akce zahrnout po dobu výstavby odborný dendrologický dozor. 

c) V případě zásahu do zpevněných ploch požadujeme opravu povrchu ve větším rozsahu, než 

zabere výkopová rýha, v případě podélného uložení pak v celé šíři komunikace. Podrobnosti 

budou řešeny v povolení zvláštního užívání místních komunikací pro uložení sítí. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Objasnil důvody nesouhlasného návrhu na usnesení. Projednáno bez 
připomínek.  
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Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 271 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej částí pozemků označených jako 
p.p.č. 4313/1 o výměře cca 160 m2, p.p.č. 3528/11 o výměře cca 530 m2, v k.ú. Pardubice, protože se 
jedná o součást ochranného zeleného valu, který by měl zůstat v majetku města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Diskuse 
Tajemnice připomněla členům rady povinnost podání průběžného oznámení dle zákona o střetu zájmů 
do 30. 6. 2020.  
Starosta informoval o jednání Komise školství, kultury a sportu dne 11. 6., kde bude mimo jiné 
projednáváno usnesení týkající se výstavby nové ZUŠ. S výsledkem budou členové rady seznámeni na 
dalším jednání.  
Dále starosta informoval členy rady o probíhajících přípravách Staročeské polabinské pouti. 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 

 
 
Datum vyhotovení zápisu: 10. 6. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


