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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 2 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 21.12.2022 

Přítomni: Jan Hrabal, Martin Charvát, Dušan Stránský, Radomír Seidl, Michal Koláček, Miloš 

Vendolský, Ondřej Karas, Mojmír Hujer, Filip Sedlák, Ondřej Jaroš, Petr Pejcha, Radek Hejný, Jan 

Rejda, Jana Martincová, František Meduna, Zuzana Kavalírová, Kateřina Skladanová, Jiří Vopršal, 

Petr Škoda, Miroslav Macela, Vladimíra Pilná 

 

Omluveni: Tomáš Lauryn, Michal Drenko, Josef Jirout 

Nepřítomni: Filip Šťastný, Vítězslav Štěpánek, Jan Procházka, Jiří Rejda, Petr Králíček  

 

Ověřitel: Dušan Stránský 

 

Příští jednání Komise pro pozemky a reklamu se uskuteční 16.1.2023 ve 14 hodin, zasedací 

místnost Štrossova 44, přízemí. 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat               (pro 1, proti 8, zdržel se 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

umístění oboustranného informačního panelu s teploměrem a reklamou o výměře reklamní plochy 

1560 mm x 2005 mm na části pozemku označeném jako p.p.č. 3647/23 v k.ú. Pardubice společnosti 

Teploměry s.r.o., IČO 26137607, se sídlem Koněvova 1107/54, Žižkov, 130 00 Praha 3, na dobu 

neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 2 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdržel se 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

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 XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 

6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,-Kč/m2/měsíc+DPH. 
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Návrh usnesení č. 3 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 882/41 o výměře 18 m2 v k.ú. Pardubice, 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem parkování 

obytného vozu a za podmínky opravení zídky a provedení stavební úpravy parkovací plochy. 

 

 

Číslo návrhu: 4 

Přijaté usnesení č. KPR/658/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem dvou částí pozemku označeného jako p.p.č. 13/15 o výměře 3 m2 a 12 m2 v k.ú. Černá za 

Bory XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- 

Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 

užívání pozemku jako zahrádky pro pěstování zeleniny a bylin za podmínky, že předmětné části 

pozemku nebudou oploceny. 

 

Číslo návrhu: 5 

Přijaté usnesení č. KPR/659/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 22/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Dražkovice (č.4) 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 500,- Kč/rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání 

pozemku jako zahrádky k pěstování rostlin. 

 

Číslo návrhu: 6 

Přijaté usnesení č. KPR/660/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 40 m2 v k.ú. Ohrazenice 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 

/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání 

pozemku jako zahrádky k pěstování zeleniny. 

 

Číslo návrhu: 7 

Přijaté usnesení č. KPR/661/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/7 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice  společnosti 

Eis Eden s.r.o., IČO 17279364, se sídlem třída Míru 92, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 17.090,- Kč/rok + DPH, za 

účelem  provozování stánku rychlého občerstvení umístěného na předmětném pozemku. Nájemní 

smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX dohodou. 

 

Návrh usnesení č. 8 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 134/73 o výměře 1 m2 v k.ú. Pardubice společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, na 

dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok + DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem provizorního umístění kabelové 

skříně v rámci demolice a nové výstavby na pozemcích označených jako st.p.č. 908 a st.p.č. 865 v k.ú. 

Pardubice. 

 

 

Číslo návrhu: 9 

Přijaté usnesení č. KPR/662/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

změnu v nájemní smlouvě uzavřené na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 163 o výměře 6 m2 

v k.ú. Černá za Bory ve vlastnictví Petra Tlapáka, nar. 5. 1. 1979, trvale bytem U Borku 419, 

Pardubičky, Pardubice, týkající se zvýšení nájemného z částky 35,- Kč/m2/rok na částku 60,- 

Kč/m2/rok. 
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Číslo návrhu: 10 

Přijaté usnesení č. KPR/663/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 13/16 o výměře 100 m2 v k.ú. Černá za Bory 

Společenství vlastníků domu čp. 177 - 178 Na Vsi, Černá za Bory, Pardubice, IČO 03099768, se 

sídlem Na Vsi 178, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou 

za účelem umístění a užívání dětského hřiště – umístění herních prvků pro děti členů společenství 

za níže uvedených podmínek: 

-žadatel převezme za město, jako vlastníka pozemku, veškerá rizika vyplývající či související s 

provozem dětského hřiště na pozemku / umístěním herních prvků a zaváže se k plné odpovědnosti 

za újmu způsobenou na majetku a zdraví osob, 

- žadatel uzavře na svůj náklad pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

třetím osobám v souvislosti s užíváním vypůjčeného pozemku, a to i ve smyslu ust. § 2904 OZ. 

Společnost je povinna zajistit, aby předmětná pojistná smlouva nabyla účinnosti nejpozději ke dni 

podpisu smlouvy o výpůjčce a trvala po celou dobu trvání smlouvy o výpůjčce. Kopii uzavřené 

pojistné smlouvy doloží žadatel městu před podpisem smlouvy o výpůjčce, společně s dokladem o 

řádném zaplacení pojistného, 

- vypůjčený pozemek bude z důvodu zajištění bezpečnosti oplocen a bude užíván pouze členy 

společenství a jejich rodinnými příslušníky, 

- předmětná část pozemku bude vyjmuta ze zemědělského půdního fondu. 

 

Číslo návrhu: 11 

Přijaté usnesení č. KPR/664/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 795/1 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 795/3 o výměře 

cca 75 m2, p.p.č. 795/5 o výměře cca 3 m2 a p.p.č. 671/4 o výměře cca 55 m2, vše v k.ú. 

Staročernsko společnosti Domy Staročernsko s.r.o., IČO 07233795, se sídlem Fáblovka 404, 

Polabiny, 533 52 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby - 

dvou stykových křižovatek a chodníků v rámci akce „Domy Staročernsko na pozemcích p.p.č. 

671/5, 671/6, 671/8, 669/41“, na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za 

účelem výstavby dvou stykových křižovatek a chodníků v rámci akce „Domy Staročernsko, na 

pozemcích p.p.č. 671/5, 671/6, 671/8, 669/41“ . 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudovaných komunikací na částech pozemků označených jako p.p.č. 795/1 o výměře 

cca 55 m2, p.p.č. 795/3 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 795/5 o výměře cca 3 m2 a p.p.č. 671/4 o 
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výměře cca 55 m2, vše v k.ú. Staročernsko z vlastnictví společnosti Domy Staročernsko s.r.o., IČO 

07233795, se sídlem Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice, do vlastnictví statutárního města, 

za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že předmětná stavba bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu - 

dvou stykových křižovatek a chodníků v rámci akce „Domy Staročernsko, na pozemcích p.p.č. 

671/5, 671/6, 671/8, 669/41“. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu s vynětím pozemku označeného jako p.p.č. 795/5 o výměře 4 m2 k.ú. 

Staročernsko ze zemědělského půdního fondu společnosti Domy Staročernsko s.r.o., IČO 07233795, 

se sídlem Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice, z důvodu vybudování části komunikace a 

chodníku. 

 

Návrh usnesení č. 12 nebyl přijat               (pro 1, proti 9, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 409/75 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Studánka 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem pěstování okrasných 

květin a drobných dřevin v rámci údržby veřejné zeleně bez oplocení. 

 

 

Číslo návrhu: 13 

Přijaté usnesení č. KPR/665/2022               (pro 8, proti 1, zdržel se 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 621/5 o výměře 77 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby - zpevněné 

příjezdové cesty formou zatravňovacích dlaždic v rámci výstavby nového rodinného domu na 

pozemku označeném jako st.p.č. 249 a p.p.č. 102/4 v k.ú. Rosice nad Labem na výše uvedeném 

pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 

let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem výstavby zpevněné příjezdové cesty formou 

zatravňovacích dlaždic v rámci výstavby nového rodinného domu na pozemku označeném jako 

st.p.č. 249 a p.p.č. 102/4 v k.ú. Rosice nad Labem. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení vybudované stavby zpevněné příjezdové cesty na pozemku označeném jako p.p.č. 

621/5 o výměře 77 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
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statutárního města, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že předmětná stavba bude 

spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního 

úřadu na stavbu. 

 

Číslo návrhu: 14 

Přijaté usnesení č. KPR/666/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 2306/4 o výměře 256 m2 v k.ú. Pardubice ze 

smlouvy o výpůjčce (V_0495) uzavřené s  Domem dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 

334, IČO 48161233, se sídlem Družby 334, Polabiny, 530 09 Pardubice. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2306/17 o výměře 256 m2, vše v k.ú. 

Pardubice  Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334, IČO 48161233, se sídlem 

Družby 334, Polabiny, 530 09 Pardubice, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za účelem 

realizace projektu Komunitní zahrada ve spolupráci se spolkem Pardubická KOZA z.s., IČO 098 48 

967. 

 

Číslo návrhu: 15 

Přijaté usnesení č. KPR/667/2022               (pro 9, proti 1, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku pozemků označených jako st.p.č. 10253 o výměře 5 m2, st.p.č. 10252 o výměře 90 m2, 

částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 650 m2, p.p.č. 1749/1 o výměře 470 m2, 

vše v k.ú. Pardubice společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Kosmonautů 

1221/2a, 779 00 Olomouc, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem stavebního 

oplocení pozemků z důvodu zamezení přístupu veřejnosti kvůli jejich bezpečnosti za podmínky, že 

předmětné pozemky nebudou žadatelem fakticky využívány, nebudou na nich umístěny žádné 

objekty zařízení staveniště. 

 

Číslo návrhu: 16 

Přijaté usnesení č. KPR/668/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 

2583/32 k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX  se vzdušným přesahem zateplovacího systému 180 mm a 

240 mm (240 mm v pásech nad a pod okny ve 2.NP) na objektu č.p. 1446 na pozemku označeném 

jako st.p.č. 2350 v k.ú. Pardubice na dobu určitou po dobu existence  objektu č.p. 1446 na pozemku 

označeném jako st.p.č. 2350 v k.ú. Pardubice. 

 

Návrh usnesení č. 17 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdržel se 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 70/20 

v k.ú. Ohrazenice XXXXXXXXXXXXX se vzdušným přesahem okapu 250 mm na stavbě 5 garáží 

budovaných na pozemku označeném jako st.p.č. 70/117 k.ú. Ohrazenice na dobu určitou po dobu 

existence stavby 5 garáží na pozemku označeném jako st.p.č. 70/117 k.ú. Ohrazenice. 

 

Číslo návrhu: 18 

Přijaté usnesení č. KPR/669/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 2/12, p.p.č. 2/20, vše v k.ú. Nové Jesenčany, p.p.č. 2347/22, p.p.č. 2347/42, p.p.č. 2360, 

vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení inženýrské sítě v rámci 

investiční akce: Pardubice, ul. Čacké k.č. 2/19 – kvn, KKK, za jednorázovou náhradu stanovenou 

znaleckými posudky č. 18/4438/2022*Čacké  a  č.18/4438/2022*Jesenčany ze dne 30. 5. 2022 u 

pozemků označených jako:   

p.p.č. 2/12 – chodník: 56,- Kč/m2+DPH (cca 3,6 m2) 

p.p.č. 2/20 – krajnice: 246,- Kč/m2+DPH (cca 25,3 m2) 

p.p.č. 2/20 – komunikace: 269,- Kč/m2+DPH (cca 2,82 m2) 

p.p.č. 2/20 – komunikace: 269,- Kč/m2+DPH (cca 65,97 m2) 

vše v k.ú. Nové Jesenčany, 

p.p.č. 2347/22 – chodník: 106,- Kč/m2+DPH (cca 0,42 m2) 

p.p.č. 2347/42 – krajnice: 233,- Kč/m2+DPH (cca 1,38 m2) 

p.p.č. 2347/42 – krajnice: 466,- Kč/m2+DPH (cca 81,29 m2) 

p.p.č. 2347/42 – překop silnice: 1694,- Kč/m2+DPH (cca 8,1 m2) 

p.p.č. 2360 – chodník: 106,- Kč/m2+DPH (cca 138,24 m2) 

p.p.č. 2360 – překop silnice: 1694,- Kč/m2+DPH (cca 8,1 m2) 

vše v k.ú. Pardubice,  

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem, a za podmínky písemného souhlasu společnosti  ALS Czech Republic, s.r.o.,  IČO: 

27407551, jako vypůjčitele pozemků označených jako p.p.č. 2/12 a p.p.č. 2/20 k.ú. Nové Jesenčany. 
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Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 19 

Přijaté usnesení č. KPR/670/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 995/1, p.p.č. 190/1, p.p.č. 1034/4, p.p.č. 1034/6, p.p.č. 190/27, p.p.č. 1071/1, p.p.č. 

1070/5, p.p.č. 1069/1, p.p.č. 1033/4, p.p.č. 1033/1, p.p.č. 1068, p.p.č. 1033/2, p.p.č. 1067, p.p.č. 

1069/4, p.p.č. 190/14, p.p.č. 191/10, p.p.č. 709/2, p.p.č. 187/28, p.p.č. 187/55, p.p.č. 758/4, p.p.č. 

758/1, p.p.č. 173/8, p.p.č. 1312, p.p.č. 183/6, vše v k.ú. Svítkov, p.p.č. 401 v k.ú. Popkovice,  ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení inž. sítě – kabelového vedení nn a 27 ks 

pojistkových pilířů v rámci investiční akce „Pardubice, Svítkov PA_0011 obnova knn“ č.IE-

122008451,za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 1268-71/2022 ze dne 24. 

2. 2022 u pozemků označených jako:  

p.p.č. 995/1 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 11,4 m2) 

p.p.č. 190/1 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 3,6 m2) 

p.p.č. 190/1 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 22,8 m2)  

p.p.č. 1034/4 – chodník: 93,333 Kč/m2+DPH (cca 15,6 m2) 

p.p.č. 1034/6 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 11,4 m2) 

p.p.č. 1034/6 – komunikace: 448,000 Kč/m2+DPH (cca 23,4 m2) 

p.p.č. 1034/6 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 108 m2) 

p.p.č. 1034/6 – chodník : 93,333 Kč/m2+DPH (cca 80,4 m2) 

p.p.č. 190/27 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 4,2 m2) 

p.p.č. 190/27 – komunikace: 448,000 Kč/m2+DPH (cca 30,6 m2) 

p.p.č. 190/27 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 88,2 m2) 

p.p.č. 190/27 – chodník : 93,333 Kč/m2+DPH (cca 49,8 m2) 

p.p.č. 1071/1 – krajnice : 205,333 Kč/m2+DPH (cca 65,4 m2) 

p.p.č. 1070/5 – komunikace: 448,000 Kč/m2+DPH (cca 4,2 m2) 

p.p.č. 1069/1 – překop: 493,338 Kč/m2+DPH (cca 36 m2) 

p.p.č. 1069/1 – komunikace: 448,000 Kč/m2+DPH (cca 112,2 m2) 

p.p.č. 1069/1 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 213 m2) 

p.p.č. 1033/4 – zeleň: 19,006 Kč/m2+DPH (cca 108 m2) 

p.p.č. 1033/1 – zeleň: 19,006 Kč/m2+DPH (cca 0,6 m2) 

p.p.č. 1068 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 21 m2) 

p.p.č. 1068 – komunikace: 448,000 Kč/m2+DPH (cca 1,8 m2) 

p.p.č. 1068 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 76,2 m2) 

p.p.č. 1033/2 – zeleň: 19,006 Kč/m2+DPH (cca 15,6 m2) 

p.p.č. 1067 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 7,2 m2) 

p.p.č. 1067 – chodník: 93,333 Kč/m2+DPH (cca 63 m2) 

p.p.č. 1069/4 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 1,8 m2) 

p.p.č. 1069/4 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 7,2 m2) 
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p.p.č. 190/14 – chodník : 93,333 Kč/m2+DPH (cca 208,8 m2) 

p.p.č. 191/10 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 6,6 m2) 

p.p.č. 191/10 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 88,8 m2) 

p.p.č. 191/10 – chodník : 93,333 Kč/m2+DPH (cca 94,8 m2) 

p.p.č. 709/2 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 8,4 m2) 

p.p.č. 709/2 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 168 m2) 

p.p.č. 709/2 – chodník: 93,333 Kč/m2+DPH (cca 227,4 m2) 

p.p.č. 187/28 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 57,6 m2) 

p.p.č. 187/28 – chodník : 93,333 Kč/m2+DPH (cca 93 m2) 

p.p.č. 187/55 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 7,2 m2) 

p.p.č. 187/55 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 78 m2) 

p.p.č. 187/55 – chodník : 93,333 Kč/m2+DPH (cca 86,4 m2) 

p.p.č. 758/4 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 0,6 m2) 

p.p.č. 758/1 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 28,8 m2) 

p.p.č. 758/1 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 112,8 m2) 

p.p.č. 758/1 – chodník: 93,333 Kč/m2+DPH (cca 79,8 m2) 

p.p.č. 173/8 – chodník: 93,333 Kč/m2+DPH (cca 42 m2) 

p.p.č. 1312 – překop: 1 493,338 Kč/m2+DPH (cca 3,6 m2) 

p.p.č. 1312 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 19,2 m2) 

p.p.č. 1312 – chodník: 93,333 Kč/m2+DPH (cca 25,2 m2) 

p.p.č. 183/6 – krajnice: 205,333 Kč/m2+DPH (cca 0,6 m2) 

vše v k.ú Svítkov, 

p.p.č. 401 k.ú. Popkovice – zeleň: 18,865 Kč/m2+DPH (cca 44,4 m2) 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 20 

Přijaté usnesení č. KPR/671/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č.118/1, p.p.č. 706/11, p.p.č. 183/20, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, spočívajícího v uložení a provozování stavby zařízení distribuční soustavy - 

kabelového vedení NN, rozpojovacího pilíře a uzemnění v rámci stavby „Pardubice, U Bylanky 1312 

stížnost knn “, za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. č. 1/4421/2022 * U 

Bylanky ze dne 9. 2. 2022 u pozemků označených jako: 

p.p.č.118/1 k.ú. Svítkov – zeleň (volný terén) u krajince: 123,- Kč/m2+DPH  

p.p.č. 706/11 k.ú. Svítkov – asfalt. komunikace, chodník zámk. dlažba. 269,- Kč/m2+DPH 

p.p.č. 183/20 k.ú. Svítkov – chodník zámk. dlažba: 56,- Kč/m2+DPH,  

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 
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Číslo návrhu: 21 

Přijaté usnesení č. KPR/672/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene  a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 171/4, p.p.č. 171/32, p.p.č. 187/9, p.p.č. 187/24, p.p.č. 195/9, p.p.č. 195/21, 

p.p.č. 195/29, p.p.č. 341/13, p.p.č. 229/1, p.p.č. 341/17, p.p.č. 25/1, p.p.č. 373/1, p.p.č. 336/1, 

p.p.č. 336/2, p.p.č. 195/4, p.p.č. 341/15,  p.p.č. 171/33, vše v k.ú. Černá za Bory ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení distribučního vedení nn v rámci investiční akce „Černá za 

Bory, PA_0602- obnova knn“,  za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 659-

462/2022 ze dne 21. 6. 2022 u pozemků označených jako:  

p.p.č. 195/4 - zeleň: 106,- Kč/m2+DPH (cca 2,7 m2) 

p.p.č. 195/4 - zeleň, pilíř: 213,- Kč/m2+DPH (cca 0,23 m2) 

p.p.č. 171/4 - protlak: 448,- Kč/m2+DPH (cca 9 m2) 

p.p.č. 171/4 – chodník: 93,- Kč/m2+DPH (cca 246 m2) 

p.p.č. 171/4 - pilíře: 191,- Kč/m2+DPH (cca 0,46 m2) 

p.p.č. 171/32 - chodník: 56,- Kč/m2+DPH (cca 84 m2) 

p.p.č. 171/32 - pilíř: 188,- Kč/m2+DPH (cca 0,08 m2) 

p.p.č. 187/9 - krajnice: 205,- Kč/m2+DPH (cca 278,94 m2) 

p.p.č. 187/9 - protlak: 448,- Kč/m2+DPH (cca 10,56 m2) 

p.p.č. 187/9 - pilíře: 191,- Kč/m2+DPH (cca 0,66 m2) 

p.p.č. 187/24 - krajnice: 205,- Kč/m2+DPH (cca 50,4 m2) 

p.p.č. 187/24 - pilíře: 181,- Kč/m2+DPH (cca 0,16 m2) 

p.p.č. 195/9 - krajnice: 205,- Kč/m2+DPH (cca 50,7 m2) 

p.p.č. 195/9 - pilíře: 181,- Kč/m2+DPH (cca 0,16 m2) 

p.p.č. 195/9 - krajnice: 207,- Kč/m2+DPH (cca 0,3 m2) 

p.p.č. 195/21 - komunikace: 448,- Kč/m2+DPH (cca 56,64 m2) 

p.p.č. 195/21 - překop: 1494,- Kč/m2+DPH (cca 1,56 m2) 

p.p.č. 195/29 - překop: 1493,- Kč/m2+DPH (cca 1,8 m2) 

p.p.č. 341/13 - krajnice: 205,- Kč/m2+DPH (cca 200,16 m2) 

p.p.č. 341/13 - protlak: 448,- Kč/m2+DPH (cca 11,64 m2) 

p.p.č. 341/13 - chodník: 93,- Kč/m2+DPH (cca 113,4 m2) 

p.p.č. 341/13 - pilíře: 194,- Kč/m2+DPH (cca 0,16 m2) 

p.p.č. 229/1 - zeleň: 107,- Kč/m2+DPH (cca 1,8 m2) 

p.p.č. 229/1 - protlak: 107,- Kč/m2+DPH (cca 0,6 m2) 

p.p.č. 229/1 - pilíře: 213,- Kč/m2+DPH (cca 0,31 m2) 

p.p.č. 341/17 - krajnice: 207,- Kč/m2+DPH (cca 0,3 m2) 

p.p.č. 341/17 - pilíře: 188,- Kč/m2+DPH (cca 0,08 m2)  

p.p.č. 25/1 - krajnice: 205,- Kč/m2+DPH (cca 5,4 m2) 

p.p.č. 373/1 - krajnice: 205,- Kč/m2+DPH (cca 215,76 m2) 

p.p.č. 373/1 - pilíře: 191,- Kč/m2+DPH (cca 0,55 m2) 

p.p.č. 373/1 - protlak: 448,- Kč/m2+DPH (cca 21,24 m2)  

p.p.č. 373/1 - chodník: 93,- Kč/m2+DPH (cca 111 m2) 
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p.p.č. 336/1 - chodník: 93,- Kč/m2+DPH (cca 1,2 m2) 

p.p.č. 336/1 - krajnice: 205,- Kč/m2+DPH (cca 7,5 m2) 

p.p.č. 336/1 - protlak: 448,- Kč/m2+DPH (cca 3,9 m2) 

p.p.č. 336/2 - krajnice: 205,- Kč/m2+DPH (cca 2,7 m2) 

p.p.č. 341/15 - chodník: 93,- Kč/m2+DPH (cca 0,9 m2) 

p.p.č. 171/33 - chodník: 93,- Kč/m2+DPH (cca 62,4 m2) 

p.p.č. 171/33 - pilíře: 194,- Kč/m2+DPH (cca 0,16 m2) 

vše v k.ú. Černá za Bory, 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem a za podmínky písemného souhlasu Pardubického kraje, IČO 70892822, u pozemku 

označeného jako p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za Bory. Rozsah věcného břemene bude upřesněn 

geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 22 

Přijaté usnesení č. KPR/673/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 3783/1, p.p.č. 2568/4, p.p.č. 2568/7, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení a provozování nového kabelového vedení NN a nového 

rozpojovacího pilíře SR602 v rámci akce „Pardubice, S.K.Neumanna st.č. 1491/1 knn“ za 

jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 859-662/2022 u pozemků označených 

jako: 

p.p.č. 3783/1 – chodník: 176,44 Kč/m2+DPH (9,72 m2) 

p.p.č. 2568/4 – překop komunikace: 2823,33 Kč/m2+DPH (4,5 m2) 

p.p.č. 2568/4 – chodník: 176,39 Kč/m2+DPH (0,72 m2) 

p.p.č. 2568/4 – zeleň: 36,11 Kč/m2+DPH (0,72 m2) 

p.p.č. 2568/7 - zeleň: 33,96 Kč/m2+DPH (6,36 m2) vše v k.ú. Pardubice, 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem, a za podmínky, že stavba bude provedena protlakem (nikoliv překopáním komunikace). 

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let.  

Před projednáním v Radě města Pardubic bude se žadatelem upřesněna jednorázová náhrada u 

pozemku označeného jako p.p.č. 2568/4 v k.ú. Pardubice (4,5 m2) z důvodu změny způsobu uložení 

kabelového vedení z překopu na protlak. 

 

Číslo návrhu: 23 

Přijaté usnesení č. KPR/674/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 
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Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku 

označeném jako p.p.č. 611 v k.ú. Rosice nad Labem ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v 

uložení inženýrské sítě v rámci investiční akce „Pce, Rosice Chelčického, p.č. 611 knn“, za 

jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 611-414/2022 ze dne 16. 6. 2022 u 

pozemků označených jako: 

p.p.č. 611 – komunikace, zpevněný: 448,717 Kč/m2+DPH (3,9 m2)  

p.p.č. 611 – chodník, zpevněný: 93,333 Kč/m2+DPH (4,5 m2)  

vše v k.ú. Rosice nad Labem,  

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem, a za podmínky, že pojistkový pilíř nebude omezovat průchozí profil chodníku, výkopové 

práce v chodníku budou pod záruční dobou minimálně 2 roky z důvodu propadu komunikace. 

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Návrh usnesení č. 24 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 503/4, p.p.č. 503/7, p.p.č. 503/8 a st.p.č. 11272, vše v k.ú. Pardubice, ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení a provozování inženýrské sítě - kabelového vedení 

NN v rámci akce „Pce, Na Ležánkách, p.č. 1411/4,11 knn“, za jednorázovou náhradu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 1/4421/2022- Na Ležánkách ze dne 14. 2. 2022 u pozemků označených jako:  

p.p.č 503/ 4- veřejná zeleň: 352,- Kč/m2+DPH (23,4 m2) 

p.p.č. 503/7 – travní povrch: 352,- Kč/m2+DPH (99,6 m2)  

p.p.č. 503/8 – travní povrch: 352,- Kč/m2+DPH (15 m2) 

st.p.č. 11272 – budova: 244,- Kč/m2+DPH (1 m2) 

vše v k.ú. Pardubice 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. 

Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

 

Číslo návrhu: 25 

Přijaté usnesení č. KPR/675/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku 

označeném jako p.p.č. 2655/1 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení 

inženýrské sítě v rámci investiční akce „Pardubice, Labská 29 přeložka nn“ za jednorázovou 

náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 18/4438/2022 * 2655/1 ze dne 5. 3. 2022 u pozemku 

označeného jako: 

p.p.č. 2655/1 – chodník – kabel: 106,- Kč/m2+DPH (42,6 m2) 

p.p.č. 2655/1 – chodník – nadzemní: 353,- Kč/m2+DPH (10 m2) 

p.p.č. 2655/1 – chodník – sloup: 353,- Kč/m2+DPH (1 m2), 

vše v k.ú. Pardubice 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem, a za podmínky, že pojistkové skříně nebudou omezovat průchozí profil chodníku, 

výkopové práce v chodníku budou pod záruční dobou  minimálně 2 roky z důvodu propadu 

komunikace. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 26 

Přijaté usnesení č. KPR/676/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku 

označeném jako p.p.č. 4074/1 v k.ú. Pardubice, ve prospěch  

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení a provozování nového kabelového vedení 1-AKY-

3x240+120 o délce 8m a nového rozpojovacího pilíře SR822/NKW2 v rámci akce „Pce, Hůrka, OK 

Spojil, přeložka nn ŘSD“ za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 

1/4421/2022 * U Bylanky ze dne 9. 2. 2022 u pozemků označených jako: 

p.p.č. 4074/1 k.ú. Pardubice – jiná plocha, podzemní vedení: 490,50 Kč/m2+DPH (4,8 m2), 

p.p.č. 4074/1 k.ú. Pardubice –jiná plocha – nadzemní objekt: 981,00 Kč/m2+DPH (0,2m2), 

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem a za podmínky 

souhlasného vyjádření Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 27 

Přijaté usnesení č. KPR/677/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č 168/2 a p.p.č. 168/6, vše v k.ú. Semtín ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, 
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spočívajícího v uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci akce „Pce, Semtín, st.č. 306 

knn“ za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 838-641/2022 ze dne 2. 8. 2022 

u pozemků označených jako: 

p.p.č 168/2 – asfaltový povrch: 447,77 Kč/m2+DPH (1,8 m2) 

p.p.č. 168/6 – štěrk, tráva: 15,- Kč/m2+DPH (50 m2)  

p.p.č. 168/6 – štěrk, tráva: 153,85 Kč/m2+DPH (0,13 m2), 

vše v k.ú. Semtín,  

za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.  

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let. 

 

Číslo návrhu: 28 

Přijaté usnesení č. KPR/678/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 115/7, p.p.č. 118/62, p.p.č. 

435/5, p.p.č. 435/46, p.p.č. 435/49, p.p.č. 439, p.p.č. 440/4 a p.p.č. 440/6, vše v k.ú. Pardubičky, v 

rozsahu geometrického plánu č. 1662-225/2022, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 

27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, spočívajícího v provozování 

plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice – Nár. hrdinů + 1(Kom)“ za 

jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH. 

 

Návrh usnesení č. 29 byl stažen                

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení stávajícího textu v usnesení č. R/5756/2021, týkajícího se zřízení budoucího věcného 

břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2165/1, 

p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2252/25, p.p.č. 2252/5, p.p.č. 2252/10, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené 

předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, v bodě I. ve znění „ a následně zřízení věcného břemene“ a v 

bodě II. ve znění „a následně smlouvu o zřízení věcného břemene“ bez náhrady. Ostatní text usnesení 

zůstává beze změny. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 

2252/25, p.p.č. 2252/5, p.p.č. 2252/10, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 10090-

1024/2022 ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem 

Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, spočívajícího ve výměně stávajících a 
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uložení nových vodovodních a kanalizačních potrubí za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- 

Kč/pozemek +DPH. 

 

 

Číslo návrhu: 30 

Přijaté usnesení č. KPR/679/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 373/1 v k.ú. Černá za Bory, v 

rozsahu geometrického plánu č. 750-516/2022, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, 

spočívajícího v provozování stávající inženýrské sítě (vodovod a kanalizace) za jednorázovou 

náhradu ve výši 1.000,- Kč/pozemek + DPH. 

 

Číslo návrhu: 31 

Přijaté usnesení č. KPR/680/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku označeném jako p.p.č. 757/7 

o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Čívice ve prospěch  XXXXXXXXXXXXX. 

 

Číslo návrhu: 32 

Přijaté usnesení č. KPR/681/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku označeném jako p.p.č. 757/8 

o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Čívice ve prospěch manželů XXXXXXXXXXXXX. 

 

Návrh usnesení č. 33 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako 1718/1 o výměře cca 615 m2 v k.ú. Pardubice (nezatížené 

souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma) z vlastnictví statutárního města Pardubice 
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do vlastnictví  společností M - STAV CZ s.r.o., IČO 27557235, se sídlem Husova 1805, Bílé Předměstí, 

530 03 Pardubice a DRVALON s.r.o., IČO 28791771, se sídlem Pardubice - Bílé Předměstí, Na 

Ležánkách 1860, PSČ 53003, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 

místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na 

zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. 

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení: 

1) o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 

12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích, 

2) o přechodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění staveb č. IV-12-2018758/VB/1 (090-0385-2019) uzavřené se společností ČEZ Distribuce, 

a.s., IČO 24729035, 

3) závazek zachování vzrostlé zeleně. 

 

 

Číslo návrhu: 34 

Přijaté usnesení č. KPR/682/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 12 m2, p.p.č. 605/6 o výměře cca 

11 m2, p.p.č. 628/1 o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního 

města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 500,- 

Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 

Geometrický plán bude žadatelem objednán u společnosti GEORAM s.r.o., IČO: 28824032. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení R/8383/2022. 

 

Číslo návrhu: 35 

Přijaté usnesení č. KPR/683/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0)  

                                                                           Michal Koláček nehlasoval dle čl. 3 odst. 3. Obecného 

statutu a jednacího řádu komisí 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2/16 o výměře 45 m2 v k.ú. Pardubičky družstvu 

Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu staveb - 

parkovacích míst a chodníku v rámci akce „Přístavba a nástavba bytového domu čp. 438 a 439 

Pardubičky, Kyjevská ul., Pardubice“ na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do 

vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o 

výpůjčce, za účelem stavby parkovacích míst na části pozemku o výměře cca 29 m² a stavby 

chodníku na části pozemku o výměře cca 16 m². 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po ukončení smlouvy o výpůjčce se společností ELMAD spol. s 

r.o., IČO 157 71 318. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod vybudovaného chodníku na části p.p.č. 2/16 o výměře 16 m2 v k.ú. Pardubičky z 

vlastnictví družstva Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem 

Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města po 

vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu chodníku v rámci akce 

„Přístavba a nástavba bytového domu čp. 438 a 439 Pardubičky, Kyjevská ul., Pardubice“. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 2/16 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Pardubičky z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví družstva Stavební bytové družstvo Kyjevská, 

Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-40/2017 ze dne 2.8.2017 ve 

výši 1.100,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,   a po 

doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 

žadatelem.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku. 

Kupní smlouva bude uzavřena: 

- po vybudování přeložky veřejného osvětlení, která bude společností Služby města Pardubic a.s. 

před výstavbou odsouhlasena a převzata do majetku, a po vydání souhlasu respektive 

kolaudačního souhlasu na stavbu parkovacích míst. 

- po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu chodníku. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod vybudovaného chodníku na části pozemku označeného jako p.p.č. 37/3 o 

výměře cca 30 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví družstva Stavební bytové družstvo Kyjevská, 

Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, po vydání souhlasu, respektive 

kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu chodníku. 
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V. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení  části pozemku označeného jako p.p.č. 37/3 o výměře cca 30 m2  v k.ú. Pardubičky z 

vlastnictví družstva Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem 

Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-40/2017 ze dne 2.8.2017 ve výši 1.100,- 

Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, s tím, že výměra 

pozemku bude přesně stanovena geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání 

souhlasu respektive kolaudačního souhlasu na stavbu chodníku. 

VI. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení R/6219/2017 bod VI. a IX. a  Z/1911/2017 bod II., III., IV. a V. 

 

Návrh usnesení č. 36 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení stávajícího textu v usnesení č. Z/1155/2016 ve znění usnesení ZmP č. Z/2803/2018, týkajícího 

se prodeje části p.p.č. 693/1 o výměře cca 2430 m2,  části p.p.č. 693/2 o výměře cca 512 m2 a části 

p.p.č. 693/3 o výměře cca 12 m2  k.ú. Staré Čívice společnosti  TOSEDA s.r.o., IČ 29199077, se sídlem 

U Panasonicu 376, Staré Čívice, Pardubice, ve znění " , a po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP 

o dokončené hrubé stavbě areálu firmy" bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

 

Číslo návrhu: 37 

Přijaté usnesení č. KPR/684/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/25 o výměře cca 108 m2 v k.ú. Studánka z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví družstva Bytové družstvo JANZA, IČO 

25955390, se sídlem Pardubice - část obce Studánka, Jana Zajíce čp. 985, PSČ 53012, za kupní cenu 

dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, 

že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 

bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodafone Czech Republic, a.s., IČO 25788001, a po uzavření dohody o změně rozsahu věcného 
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břemene se společností EOP Distribuce, a.s., IČO 28800621, na předmětný pozemek a po vkladu 

práv vyplývajících ze smlouvy a dohody do katastru nemovitostí. 

 

Návrh usnesení č. 38 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 134/47 o výměře 201 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 39 byl stažen                

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 693/2 o výměře cca 

1.388 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře cca 3.720 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví  statutárního 

města Pardubice do vlastnictví společnosti INDUCTLINE s.r.o., IČO 01873181, se sídlem Pichlova 

2804, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 

povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 

posudku statutární město Pardubice. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.047 m2 a p.p.č. 653 o výměře cca 

3.040 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 

INDUCTLINE s.r.o., IČO 01873181, se sídlem Pichlova 2804, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za 

kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou 

spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 

výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 

posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 653 o výměře cca 

3.040 m2 v k.ú. Staré Čívice ze smlouvy o pachtu zemědělských pozemků (NS_1616/MO6) uzavřenou 

s Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962,   
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Návrh usnesení č. 40 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 958/1 o výměře 1.370 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 

 

Číslo návrhu: 41 

Přijaté usnesení č. KPR/685/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 450/42 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Mnětice (pouze 

nezpevněné části) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za 

kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 

spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 

výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 

posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.       

 

Návrh usnesení č. 42 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1148 o výměře cca 500 m2, v k.ú. Svítkov z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 

pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
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Návrh usnesení č. 43 byl stažen                

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

uznání vlastnického práva k pozemkům označeným jako p.p.č. 34/3 o výměře 43 m2, p.p.č. 37/29 o 

výměře 366 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře cca 14 m2, p.p.č. 34/5 o 

výměře cca 22 m2, p.p.č. 338/6 o výměře cca 2 m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. 

Drozdice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 

výměra předmětných částí pozemků, žadatelem. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře 125 m2, p.p.č. 34/5 o výměře 326 m2, 

p.p.č. 338/6 o výměře 48 m2, p.p.č. 37/15 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Drozdice XXXXXXXXXXXXX na 

dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že 

pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH za účelem užívání pozemků pro umístění 

zemědělských strojů, dřevníku se dřevem, skleníku pro pěstování zemědělských plodin a pro 

parkování aut na předmětných pozemcích. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

směnu pozemků označených jako p.p.č. 34/2 o výměře cca 125 m2, p.p.č. 34/5 o výměře cca 326 m2, 

p.p.č. 338/6 o výměře cca 48 m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. Drozdice ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice za pozemek označený jako p.p.č. 494/18 o výměře 455 m2 v k.ú. 

Pardubičky ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX bez finančního vyrovnání. Výměra výše uvedených částí 

pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. 

IV. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení R/2874/2020. 

 

u projednávaní bodů 44-54,56,58-59 přítomno 9 členů, nepřítomen Ondřej Jaroš 

Návrh usnesení č. 44 nebyl přijat                                                       (pro 0, proti 8, zdržel se) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
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podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 

části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.       

 

 

Návrh usnesení č. 45 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Nemošice 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemku 

jako zahrádky a pro umístění a užívání buňky (kontejneru). 

Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_ 1669/MO4) uzavřenou se 

XXXXXXXXXXXXX. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře cca 204 m2 v k.ú. 

Nemošice  XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 

místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu 

na oddělení části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 

pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_ 1669/MO4) uzavřené se 

XXXXXXXXXXXXX. 

 

 

Číslo návrhu: 46 

Návrh usnesení  bod I. nebyl přijat                                     (pro 1, proti 8, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 2/16 o výměře  8 m2 (dle geometrického 

plánu č. 1690-67/2022 díl "b"+"c", "d"), p.p.č. 2/17 o výměře  2 m2 (dle geometrického plánu č. 1690-

67/2022 díl "e"), p.p.č. 2/15 o výměře  4 m2 (dle geometrického plánu č. 1690-67/2022 díl "f"), p.p.č. 

2/18 o výměře  3 m2 (dle geometrického plánu č. 1690-67/2022 díl "g"), p.p.č. 2/19 o výměře  1 

m2  (dle geometrického plánu č. 1690-67/2022 díl "h") a p.p.č. 39/1 o výměře  4 m2 (dle 

geometrického plánu č. 1690-67/2022 díl "a"), vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města 
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Pardubice do podílového vlastnictví manželů XXXXXXXXXXXXX dle podílů uvedených na LV 71 pro k.ú. 

Pardubičky. 

Přijaté usnesení č. KPR/686/2022 - bod II.                             (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2/16 o výměře  8 m2 (dle geometrického plánu č. 

1690-67/2022 díl "b"+"c", "d"), p.p.č. 2/17 o výměře  2 m2 (dle geometrického plánu č. 1690-

67/2022 díl "e"), p.p.č. 2/15 o výměře  4 m2 (dle geometrického plánu č. 1690-67/2022 díl "f"), 

p.p.č. 2/18 o výměře  3 m2 (dle geometrického plánu č. 1690-67/2022 díl "g"), p.p.č. 2/19 o 

výměře  1 m2  (dle geometrického plánu č. 1690-67/2022 díl "h") a p.p.č. 39/1 o výměře  4 m2 (dle 

geometrického plánu č. 1690-67/2022 díl "a"), vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního 

města Pardubice do podílového vlastnictví manželů XXXXXXXXXXXXX, dle podílů uvedených na LV 

71 pro k.ú. Pardubičky, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 

místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH 

v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelé uhradí náklady na 

zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. 

 

Návrh usnesení č. 47 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 628/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Opočínek 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemku 

jako vjezd pozemek ve vlastnictví nájemce včetně parkování osobního auta. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 628/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Opočínek z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, po doložení geometrického plánu na oddělení části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí 

náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 

statutární město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 

do katastru nemovitostí. 
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Číslo návrhu: 48 

Přijaté usnesení č. KPR/687/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2747/1 o výměře 2 m2 (dle GP č. 10108-22/2022 

st.p.č. 11661 a st.p.č. 11662) v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase 

a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 

plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí 

náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 

statutární město Pardubice.       

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení částí pozemků označených jako st.p.č. 1047/2 o výměře 1 m2 (dle GP č. 10108-22/2022 

p.p.č. 5382), p.p.č. 782/34 o výměře 5 m2 (dle GP č. 10108-22/2022 p.p.č. 782/40 - díl „c“ a díl „d“ 

ze st.p.č. 1047/2), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 

města Pardubice za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 

pozemku, městem. 

 

Číslo návrhu: 49 

Přijaté usnesení č. KPR/688/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1767/8 o výměře 484 m2, části pozemku označeného jako 

p.p.č. 1767/4 o výměře cca 1.530 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČO 28375025, 

se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 11000, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem 

na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 

Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 

doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 

žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice.       

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
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II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2629/36 o výměře 192 m2, částí pozemků označených 

jako p.p.č. 1759/8 o výměře cca 1.002 m2, p.p.č. 1759/19 o výměře cca 681 m2, p.p.č. 1764/8 o 

výměře cca 132 m2, a p.p.č. 2630/14 o výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČO 28375025, se sídlem Praha 1, 

Václavské nám. 815/53, PSČ 11000, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé povýšenou o DPH v 

případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 

plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemku, městem. 

 

Číslo návrhu: 50 

Přijaté usnesení č. KPR/689/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 488/13 o výměře 252 m2 v k.ú. Dražkovice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.       

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 420/2 o výměře cca 390 m2 v k.ú. Dražkovice z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, městem. 

 

Číslo návrhu: 51 

Přijaté usnesení č. KPR/690/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 49/27 o výměře 145 m2 a části pozemku označeného 

jako p.p.č. 49/15 o výměře cca 165 m2, vše v k.ú. Trnová, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 594-35-22 ze dne 29. 7. 2022 ve 

výši 1.035,- Kč/m2. 
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Číslo návrhu: 52 

Přijaté usnesení č. KPR/691/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 646/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví 

společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka 568, 

PSČ 53352, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem č. 594-35-22 ze dne 29. 7. 2022 ve výši 1.035,-Kč/m2. 

 

Číslo návrhu: 53 

Přijaté usnesení č. KPR/692/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3707/8 o výměře 1.705 m2 a p.p.č. 3707/10 o výměře 

185 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města 

Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 593-34-22 ze 

dne 28. 7. 2022 ve výši 1.380,-Kč/m2. 

 

Číslo návrhu: 54 

Přijaté usnesení č. KPR/693/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 4817 o výměře 679 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 

00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 

Projednáno po bodu č. 57 

Návrh usnesení č. 55 nebyl přijat               (pro 1, proti 9, zdržel se 0,) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení podílu ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 1684/22 o 

celkové výměře 5.351 m2, p.p.č. 1684/23 o celkové výměře 158 m2, p.p.č. 1684/28 o celkové výměře 
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47 m2, p.p.č. 1684/29 o celkové výměře 111 m2, p.p.č. 1688/4 o celkové výměře 22 m2, p.p.č. 

2632/9 o celkové výměře 77 m2, p.p.č. 2783/49 o celkové výměře 42 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v 

čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení podílu ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 71/5 o celkové 

výměře 47 m2, p.p.č. 343/2 o celkové výměře 819 m2, p.p.č. 354/1 o celkové výměře 7.991 m2, p.p.č. 

354/7 o celkové výměře 1.259 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do 

vlastnictví do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení podílu ve výši id. 20/912 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 541/17 o 

celkové výměře 17 m2 a p.p.č. 541/7 o výměře 1.043 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem. 

 

 

Číslo návrhu: 56 

Přijaté usnesení č. KPR/694/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 38/71 o výměře 105 m2 v k.ú. Nové Jesenčany ve 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, 

IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pro statutární město 

Pardubice na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem realizace investiční akce MO 

Pardubice V „Stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek“. 

Roční nájemné od data účinnosti smlouvy do nabytí právní moci stavebního povolení se stanovuje 

dohodou ve výši 10,- Kč/m2/rok, od 1.dne po nabytí právní moci stavebního povolení se stanovuje 

dohodou ve výši 15,-Kč/m2/rok. 

Náhrada za bezdůvodného obohacení se stanovuje dohodou ve výši 10,-Kč/m2/rok od 1.9.2022 do 

nabytí právní moci stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, a dále ve výši 15,-Kč/m2/rok od 

1. dne po nabytí právní moci stavebního povolení na výše uvedenou stavbu do dne účinnosti 

nájemní smlouvy popř. do dne podpisu smlouvy o bezúplatném převodu předmětného pozemku, 

pokud převod pozemku bude schválen v Zastupitelstvu města Pardubic. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 38/71 o výměře 150 m2 v k.ú. Nové Jesenčany 

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, 

IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního 

města Pardubice. 

 

Projednáno po bodu č. 39 

Číslo návrhu: 57 

Přijaté usnesení č. KPR/695/2022               (pro 10, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

budoucí odkoupení a následné odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312 

m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře cca 

576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do 

vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou žadatelkou ve výši 1.500,- Kč/m2 

a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na vybudovanou stavbu 

„Propojení lávek Svítkov - Rosice“ (investiční akce Úřadu městského obvodu Pardubice VI) a po 

geometrickém zaměření předmětných částí pozemků.  

Budoucí kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky ode dne oboustranného podpisu 

smlouvy a bude v ní zakotven souhlas vlastníka pozemků XXXXXXXXXXXXX pro územní a stavební 

řízení investiční akce pro územní a stavební řízení investiční akce „Propojení lávek Svítkov - 

Rosice“. 

Kupní smlouva bude uzavřena po: 

- po vydání kolaudačního souhlasu respektive souhlasu na výše uvedenou stavbu „Propojení lávek 

Svítkov - Rosice“, 

- vyhotovení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí 

pozemků. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zrušení usnesení Z/3165/2022. 

 

Číslo návrhu: 58 

Přijaté usnesení č. KPR/696/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 3837/7 o výměře 437 m2, p.p.č. 3884/18 o 

výměře 1.545 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 
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Číslo návrhu: 59 

Přijaté usnesení č. KPR/697/2022               (pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 333/8 o výměře 904 m2, p.p.č. 333/11 o výměře 394 

m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice 

za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1282/20/22 ze dne 15. 

8. 2022 ve výši 800,-Kč/m2. 

 
Ověřeno dne 30.12.2022                                                                        Zapsala: 
Martin Charvát  v.r.                                                                                 Vladimíra Pilná 
Dušan Stránský  v.r. 
(Jména jsou uváděna bez titulů) 
 


