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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 36. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 7. 9. 2016 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Milan Drahoš  
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Smlouvy 
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku  
 
 
1. Smlouvy 
Ing. Řezanina informoval o návrhu dodatku ke smlouvě na opravy asfaltových ploch o ul. Ležáků u čp. 
352-4 a o opravu části stezky pro chodce a cyklisty v ul. Bělehradská. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 382 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků 
živičným kobercem 2016“ se společností Služby města Pardubic a.s., kterým se rozšiřuje předmět 
plnění o chodník v ul. Ležáků 352-4 a stezku v ul. Bělehradská u čp. 312-313 a navyšuje cena díla o 295 
628,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku  
Starosta a M. Boháčková podali informaci k předloženému návrhu změn v obecně závazné vyhlášce 
města o veřejném pořádku. Změny vyplývají v důsledku ustanovení nového zákona o přestupcích.  
Diskutováno bylo, zda doplnit seznam významných akcí, kdy lze zkrátit dobu nočního klidu u 
Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open.  Na tomto festivalu, který je organizován každoročně 
v měsíci červenci, probíhá i doprovodný program včetně večerních posezení účastníků festivalu 
zpravidla v prostorách koupaliště na Cihelně. Bylo konstatováno, že při této každoroční akci nejsou 
zaznamenány náznaky rušení nočního klidu, hudební produkce reprodukované hudby po 22. hodině je 
každoročně radou městského obvodu povolována. Současně bylo konstatováno, že městský obvod 
vlastní akce, které by zasahovaly do doby nočního klidu, neorganizuje. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 383 
Rada městského obvodu projednala návrh na novelu Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném 
pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 
14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016 a č. 5/2016 a požaduje do čl. 4 
odst. 2 návrhu nového znění mezi tradiční akce zařadit tradiční letní akci Mezinárodní festival šachu a 
her Czech Open. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
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Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 8. 9. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 


