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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 

Přehled usnesení 
ze 80. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 5. 9. 2022 od 15:00 h v kanceláři starostky 
 

Přítomni:  Ivana Dolečková, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 
Martinec, Ing. Jiří Lejhanec 

 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 

 

I. 
Program 76. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 6/2022, o regulaci provozování hazardních her 

3. Výběr participanta v rámci zpracování „Studie regenerace sídliště nábřeží Závodu míru“ 

4. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu Pardubice I 
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích 

5. Diskuse 

 
Program 80. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen  (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 

 

1. 

Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
 

Bod 1.1 

Usnesení č. 849 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uzavřením smlouvy s xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, Pardubice, 
o umístění oboustranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 2 m x 0,5 m na části 
pozemku označeného jako p. p. č. 3000/1 v k.ú. Pardubice. 
 

 

Bod 1.2 

Usnesení č. 850 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 134/47 o výměře 201 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, Pardubice. 
 

 

Bod 1.3 

Usnesení č. 851 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se změnou nájemce pronajaté části pozemku označeného jako p. p. č. 2085/7 o výměře 20 m2 
v k.ú. Pardubice z xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, Pardubice 
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na společnost Eis Eden s.r.o., IČO 17279364, se sídlem třída Míru 92, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice. 

 

 
Bod 1.4 

Usnesení č. 852 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou částí pozemků označených jako p.p.č. 1735/8 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1736 o 
výměře 131 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem vybudování dvou sjezdů (vjezd a výjezd), 
stavebních úprav stávajícího chodníku (zesílení konstrukce v místech sjezdů a sklopení obrub 
pro nájezd) a úprav přilehlé veřejné zeleně v rámci stavby „Pardubice – Palackého tř., 
neveřejné parkoviště pro OA“ na p.p.č. 1737/1 k.ú. Pardubice xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxx, Pardubice, xxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, 
Pardubice a xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, Pardubice 
a s odkoupením vybudovaných stavebních úprav komunikace a úprav veřejné zeleně na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 1735/8 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1736 o výměře 131 
m2, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 
1.000,- Kč 
 

 

Bod 1.5 

Usnesení č. 853 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na části pozemku 
označeném jako p.p.č. 2655/1 v k.ú. Pardubice, za účelem uložení inž. sítě v rámci investiční 
akce „Pardubice, Labská 29 přeložka nn“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 
 

 

2. 

Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 6/2022, o regulaci provozování 

hazardních her 
 
Usnesení č. 854 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s návrhem novely Obecně závazné vyhlášky č. 6/2022, o regulaci provozování hazardních 
her.  
 

 

3. 

Výběr participanta v rámci zpracování „Studie regenerace sídliště nábřeží 

Závodu míru“ 
 

Usnesení č. 855 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s ch v a l u j e  
zadání participace a facilitace veřejných setkání v rámci zpracování „STUDIE REGENERACE 
SÍDLIŠTĚ NÁBŘEŽÍ ZÁVODU MÍRU“ paní Elišce Pomyjové, IČ: 06404316, Kladruby, 
Revoluční ev.č. 381. Cena prací dle nabídky 69 000,- Kč. 
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4. 

Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu 
Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích  

 
BOD 4.1 

Usnesení č. 856 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání prezentační předvolební akce - Žijeme Pardubice, která se má konat ve 
dnech 14. 9. a 22. 9. 2022 na Pernštýnském náměstí před č.p. 67 ve spolupráci 
s provozovatelem předzahrádky Trdelníky v Pardubicích.  
Žadatelem je xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Pardubice - Bílé Předměstí, 530 03, 
datum narození: xxxxxxxxx. 
 

 
BOD 4.2 

Usnesení č. 857 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 

s o u h l a s í    
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání prezentační a volební akce – Žijeme Pardubice dne 20. 9. 2022 na 
náměstí Republiky před Infocentrem v Pardubicích. 
Žádost podalo politické hnutí ProPce21, se sídlem Husova 1782, Pardubice, 530 03, 
IČ: 14356813 
 

 
BOD 4.3 

Usnesení č. 858 80/09/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání prezentační akce – Regionální akce k příležitosti předsednictví ČR 
v Radě EU dne 13. 9. 2022 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. 
Žádost podala společnost Mertel RG Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 
3217/16, 150 00, Praha 5 - Smíchov, IČO: 267 63 567 
 

 


