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Uřad Městského obvodu Pardubice l
Vážená paní
Bc.Alena Stehnová
starostka
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

13.května 2021

(

věc. Žádost o poskytnuti' informace podle zák. Č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím

Tímto Vás žádáme o poskytnuti informací podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.

1)Objednávku/smlouvu na měření hluku, které Městský obvod Pardubice I. v minulosti objednal
k měření hluku na tzv. ,,Multifunkčním hřišti" v Parku Na Špici". Objednávku řešila pí.Tobolková.

2)Výsledky tohoto měření, (kopii materiálu, který firma předala), bez ohledu na to, zda MO
Pardubice I. výsledky měření oficiálně pňjal.

3)Zápis z jednání Rady MO Pardubice I. v květnu 2021, ve kterém se řešily provozní záležitosti
Parku Na Špici. Zápis do dnešního dne není na webových stránkách MO Pardubice I.

4)Zápis MO Pardubice T. z Vaší osobní schůzky se spolkem ,,Za přírodní Park Na Špici" a
vyhodnoceni MO Pardubice l. k této schůzce.

5)Podněty zastupitelů k financování tzv. ,,workoutového hřiště" v Parku Na Špici" a odpovědi MO
Pardubice I na tyto podněty.

O informace žádáme písemnou formou v zákonné lhůtě.

O informace žádá:

(
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,,,'"Ý Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I':d) odbor majetku a správních činností
Q, , .. Pardubice, U Divadla 828

'Z
Vyřizuje: Lenka Tobolková Dne 16.11.2018

OBJEDNÁVKA Č. 153/2018

I

Dodavatel: Ochrana Životního prostředí, s.r.o., IČ 278 81 351
Na Klaudiánce 264/10, 147 00 Praha 4 - Podolí

Předmět objednávky: Technické měření hluku v mimopracovním prostředí, park Na
Špici

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 15.11.2018 technické měření hluku na p.p.č. 507/2
v k.ú. Pardubice na hranici pozemku u domu Cp. 1922 Na Ležánkách. Měřeným zdrojem hluku bude
hluk vyvolaný provozem na přilehlém sportovním hřišti v parku (údery míče, hlasové projevy hráčů
apod.). Měření bude prováděno po dobu 2 hodin.
Součástí technického protokolu bude i odborná konzultace a poradenství. Měření provede Kancelář
Pardubice, Emo Košt'ála 965, 530 12 Pardubice.

Cena celkem bez DPH 8.500,- Kč

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41 - 43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt není
používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona ' o DPH.
Pokud městský obvod zjisti, že dodavatel je ke dni uskutečněni zdanitelného plnění nespolehlivým
plátcem nebo nemá účet, na který poZaduje úhradu, uveden v registru plátců, zaplatí dodavateli pouze
základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně dodavatele.

PředběŽná cena vČetně DPH 21%:
Termín realizace: do 11.12.2018
Splatnost faktury: minimálně 14 dní

10.285,00 Kč

' l
Městský obvod Pardubice

U Divadla 828
530 02 Pardubice

Lenka Tobolková
Vedoucí odboru

OdPa Pol UZ ZP ORJ ORG Částka

Příka

Správ

'" 4

Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice l, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 274046,DlČ:
Bankovní spojeni : KB Pardubice, č. účtu

I
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©Zkušební laboratoř OŽP
Ochrana životního prostředl: s.r.o. IČ: 2788135/

a Klaudiánce 264/10, 147 00 Praha 4 Podolí tel. 244 402 804
Společnostje zapsána v obchodníín rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123836
Akreditovaná zkušební laboratoř ČIA č. /592. SMI dle ČSN EN /SO//EC 17025:2005

ZÁZNAM O TECHNICKÉM MĚŘENÍ : 871181

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

Název měřeni:

Metoda měřeni:

Technické měřeni hluku v mimopracovním prostředí z provozu
sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na p.p.č. 503/7 a 8,
k.ú. Pardubice

SOP 01: 18. 10. 2017
(ČSN ISO 1996-1, 2, nařízeni vlády č. 272/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, věstník MZ ČR, částka 11, ročník 2017 -
Metodický návod pro měření a hodnoceni hluku v
mimopracovním prostředí)

Měřený předmět:

Datum měřeni:

Místo měřeni:

Hluk v mimopracovním prostředí

22. 11. 2018 (9:10 až 11:15 hodin)

Objednatel:

Měřeni přítomni:

Měřil:

chráněný venkovní prostor
- hranice oploceni p.p.č. 507/2, k.ú. Pardubice, obytného domu
Na Ležánkách 1922, 530 03 Pardubice l

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice l
U Divadla 828
530 02 Pardubice

paní Lenka Tobolková - zástupce objednatele

Ing. Miroslav Vinkler

Vypracoval: Ing. Miroslav Vinkler

V Praze dne: 7. 12. 2018 Ochrana živottuho prosliť'di, s.lo.
0 No/dmú, lnzenýr.ckú,

a kunzu/lac"li
N8 Klaudiánca 264/10
147 00 Praha 4
lČ, 278 81 351 Dič: C

Počet stran protokolu:
www.zivotni-prostredi.cz
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ:
LAeq,T

ĽAmin

ĹAmax

ĹApeak

La1-99

U
ChVPS
ChVP
dB
SOP
MM
NP

- ekvivalentní hladina ak. tlaku A při časovém vážení F za dobu měřeni T
- minimálni hladina akustického tlaku A při časovém vážení F
- maximální hladina akustického tlaku A při časovém váženi F
- maximálni špičková hladina akustického tlaku A při časovém váženi F
- hladina ak. tlaku A překročená 1-99 % doby měření při časovém váženi F,

vzorkovací frekvence 1 sekunda
- rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření
- chráněný venkovní prostor staveb
- chráněný venkovní prostor
- decibel
- standardní operační postup
- měřÍcÍ místo
- nadzemní podlaží

www.zivotni-prostredLcz Záznam o technickém měření č. 871/81
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1. POPIS ZKOUŠENÉHO l MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

1.1 Zadáni zkoušky l měření
Měření ekvivalentních hladin hluku u chráněného venkovního prostoru vyvolaných provozem
sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na p.p.č. 503/7 a 8, k.ú. Pardubice.

1.2 Popis a identifikace předmětu měření
Předmětem měření hluku byl hluk z provozu sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na p.p.č.
503/7 a 8, k.ú. Pardubice. MěřÍcÍ aparatura byla umístěna na místě u chráněného
venkovního prostoru.

tab.1 Popis zdroje hluku a prostředí

(

Měření hluku v mimopracovním prostředí z provozu sportovníhoakce hřiště v parku ,,Na Špici" na p.p.č. 503/7 a 8, k.ú. Pardubice

kraj Pardubický kraj
okres Pardubice
obec Pardubice
část obce Bílé Předměstí
kat. území Pardubice

- hluk vyvolaný provozem sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na
měřené zdroje hluku p.p.č. 503/7 a 8, k.ú. Pardubice

- specifikace viz TAB.2

- silniční doprava
. - letecký provozhlukove pozadí . hluk z běžného užívání přilehlých obytných objektů

- hlukové projevy ptactva a domácího zvířectva

. pohltivý (komunikace a hřiště - terén odrazivý), rovinatý (v místěteren vodního toku terén členitý)

ChVPS a ChVP - obytná zástavba typu rodinný dům

(

www.zivotni-prostredi.cz Záznani o technickém měřeni č. 871181
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2. POPIS POSTUPU PŘI ZKOUŠCE l MĚŘENÍ
2.1 Zkušební l měřIcI metody, postupy

- standardní operační postup SOP 01: 18. 10. 2017
- nařízeni vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- věstník MZ ČR, částka 11, ročník 2017 - Metodický návod pro měření a hodnocení hlukuv mimopracovním prostředí
- ČSN ISO 1996-1, 2 Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí

3. POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ/ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
3.1 Seznam měřIcIch přístrojů

- přesný analyzátor třídy 1 Cesva SC310(výr.č. T244212, ověřovací list CPO: 18/01079, platnost do 24. 4. 2020)

- měřicí mikrofon Cesva C-130(výr. č. 12983, ověřovací list CPO: 18/01079, platnost do 24. 4. 2020)

- akustický kalibrátor Cesva CB006(výr.č. 0902121, kalibrační list CPO: 17/05911, platnost do 14. 11. 2019)

- termohygrobarometr GREISINGER GFTB 100, v.č. 113530(kalibrační listy ČHMÚ TLK-160016 (tlak), platnost do 3. 3. 2019, TPM-160091 (teplota),
platnost do 15. 2. 2019, VLM-160029 (vlhkost), platnost do 9. 2. 2019)

- laserový metr Leica Disto D3a - pracovní měřidlo(ev. č. CB035, kalibrační list ČMl 8015-KL-Z0015-16)

- teleskopický stativ

3.2 Záznamy z kalibrace

Měřicí aparatura byla před a po měřeni kontrolována kalibrátorem podle pokynů výrobce
a v souladu se standardním operačním postupem SOP 01.

4. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ PŘI ZKOUŠCE l MĚŘENÍ

měřený faktor 22 11 2018, 10°° h
teplota [°C] 3
rel. vlhkost [%] 74
tlak [hPa] 1022
vítr [mls] " 2,6
směr větru V
oblačnost zataženo
výskyt srážek ne
stav povrchu terénu suchý

www.zivotni-prostredi.cz Záznam o technickém měřeni č. 871181
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5. MĚŘÍCÍ BODYI MĚŘENÉ REŽIMY
5.1 Měřící body
TAB.2 Umístění měřÍcÍho místa

MM prostor umístěni výška
u hranice oploceni obytného domu Na Ležánkách 1922, 530 03

1 ChVP Pardubice l - Bilé Předměstí, cca 2 m severozápadně od 3,0 m
západního rohu oplocení p.p.č. 507/2, k.ú. Pardubice

www.zivotni-prostredi. cz Záznam o technickém měřeni č. 87/181
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5.2 Měřené režimy
TAB.2 Podmínky měření

hluk vyvolaný provozem sportovního hřiště v parku ,,Na Špici" na
p.p.č. 503/7 a 8, k.ú. Pardubice, po celou dobu měření provoz hřiště
při nás|edujÍcÍch režimech:
- režim 1 - fotbal, fotbal se hrál po celou dobu měření na celém

hřišti, celkem fotbal hrálo 12 lidi, dominantním zdrojem hluku

, . z provozu hřiště jsou nárazy miče a hlasové projevy hráčůposuzovaný zdroj
hluku - rezim 2 - basketbal, basketbal se hral po celou dobu mereni na

polovině hřiště, které je blíže k místu měření, celkem basketbal
hrálo 11 lidi, dominantním zdrojem hluku z provozu hřiště jsou
nárazy miče a hlasové projevy hráčů

pozn. měřeno vždy ve specifickém časovém intervalu v době, kdy
byl vliv hluku z dopravy a ostatních hluků nesouvisejicich s měřením
snížen na minimum
- hlukové pozadí bylo změřeno v době, kdy byly posuzované zdroje

hluku mimo provoz
- silniční doprava
- letecká doprava

hlukové pozadí - hlukové projevy ptactva a domácího zvířectva
- hluk z běžného užíváni přilehlých obytných budov
pozn. měřeno vždy ve specifickém časovém intervalu v době, kdy
byl vliv hluku z dopravy a ostatních hluků nesouvisejicích s měřením
snížen na minimum

V . uvedený režim provozu byl potvrzen zástupcem objednatele -odpovedna osoba . .pani Lenka Tobolkova
měřené hodnoty hladiny akustického tlaku A

počet měřIcich mist 1 měřÍcÍ místo
doba měřeni od 9'° do 11" hodin
nastaveni zvukoměru odpovídalo povaze a charakteru hluku

zvolený způsob měřeni a časový interval měření jsou dostatečně
reprezentativní pro určeni stávající hlukové situace v dané lokalitě

měřÍcÍ interval při provozu zdroje hluku, v průběhu měřeni byly zachyceny všechny
typické hlukové situace vyskytujici se na místech měřeni při provozu
zdroje hluku
mikrofon byl na měřicim místě umístěn na stativu tak, že osa

. . . mikrofonu směřovala kolmo k posuzovanému zdroji hluku, mikrofonumisteni mikrofonu Wbyl opatřen krytem proti vetru a se zvukomerem byl propojen
pomocí mikrofonního kabelu

klimatické podmínky konstantní klimatické podmínky viz 4. Podmínky prostředí přizkoušce l měření

www.zivotni-prostredi. cz Záznam o technickém měřeni č. 87/181



Zkušební laboratoř OŽP l Ochrana životního prostředí, s.r.o. Strana 7/9

6. VÝSLEDKY ZKOUŠKYI MĚŘENÍ
6.1 Měřeni

l

umIstěnI viz OBR.1
měřené zdroje hluku viz TAB.2
zdroje hluku - hluk ze silniční dopravy
vyloučené z měřeni - - hluk z leteckého provozu
hlukové události nad - ostatní zdroje hluku nesouvĹsejÍcÍ s měřeným zdrojem hluku (hluk
úrovni hladiny vyvolaný běžným užíváním přilehlého domu, lidské hlasy, domácí
zbytkového hluku zvířectvo, zpěvné ptactvo apod.)
NAMĚŘENÉ HODNOTY
měřÍcÍ místo ĹAeq,T ĽAmin ĽAmax ĹApeak La 99 La 90 La 50 La 10 La 1

číslo - režim [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
měření hluku z provozu hřiště při hraní fotbalu probíhalo v době od 9" do 10" hodin

1 - fotbal 51,3 39,2 68,9 90,6 42,0 44,4 48,5 54,7 59,9
měřeni hluku z provozu hřiště při hraní basketbalu probíhalo v době od 10" do 11°' hodin
1 - basketbal 50,8 38,8 70,1 86,8 41,1 43,8 48,7 53,7 59,3
hlukové pozadí (zbytkový hluk) - posuzovaný zdroj hluku mimo provoz, měřeni probIhalo
v době od 10" do 10" hodin

1 - hlukové 41,9 36,4 55,0 84,1 37,2 38,8 41,5 44,2 ' 45,3
pozadí

6.2 výsledky zkoušky
TAB.3 výsledky měřeni La,,,t po korekci na zbytkový hluk
měřící místo - režim 1 - fotbal 1 - basketbal

naměřené hodnoty měřený zdroj hluku 51,3 50,8
ĹAe,,T [dB] zbytkový hluk 41,9 41,9
áL [dB] rozdíl mezi LAe,,T zdroje a LAe,,T zbytkového hluku 9,4 8,9
K1 [dB] korekce na zbytkový hluk ') 0,5 0,6
výsledná hladina akustického tlaku A ĽAeqj = ĹAeq,T - K1 [dB]
z provozu sportovního hřiště v parku ,,Na Spici" na p.p.č· 50,8 50,2
503/7 a 8, k.ú. Pardubice, reprezentativní pro dobu provozu ,1,8 ±1,8
hřiště za výše, v protokolu, uvedených podmínek, po
korekci na zbytkový hluk

') korekce na zbytkový hluk K, = - 10 log ( 1 - 10 "°" ")

7. NEJISTOTA MĚŘENÍ - UKAZATELE REPRODUKOVATELNOSTI
Nejistota výsledků měřeni je vyjádřena jako rozšířená kombinovaná standardní nejistota
měření U, získaná z kombinované standardní nejistoty u, násobením koeňcientem rozšiřenÍ
k. Není-li deklarováno jinak, předpokládá se k = 2, odpovidajÍcÍ normálnImu rozděleni a
hladině významnosti a = 0,05 (95% konfidenčnímu intervalu střední hodnoty). V našem
případě byla stanovena rozšířená kombinovaná standardní nejistota měřeni U = ± 1,8 dB.
Nejistota výsledků měřeni byla stanovena v souladu s věstníkem MZ ČR, částka 11, ročník
2017.
Standardní konvenční nejistota měřeni y je stanovena dle věstníku MZ ČR, částka 11, ročník
2017 - Příloha D, Tab.D1 a to odvisle od odstupu hlukového pozadí od naměřené hodnoty.

www.zivotni-prostredi. cz Záznam o technickéin iněřeni č. 871/8/
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8. ODBORNÁ STANOVISKA A INTERPRETACE

8.1 Limity

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízeni vlády č. 272/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném

venkovním prostoru

l

l

(l) ŮrčujÍcÍm ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A La,,,t a odpovjdajÍcÍ hladiny v kmitočtových
pásmech. V denní době se stanovi pro 8 souvislých a na sebe navazujícich nejhlučnějšIch
hodin (ĽAe,,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (ĹAe,,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A ĽAeq,T stanovi pro celou denní (ĽAeq,16h) a celou noční dobu (ĽAeq,8h).

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impu|sního hluku, se stanovi součtem základní hladiny
akustického tlaku A Lacc,t 50 dB a korekci přih|ižejÍcÍch ke druhu chráněného prostoru
a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s
tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z
leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.
(4) Stará hluková zátěž ĽAe,j6h pro denní dobu a LAe,,8h pro noční dobu se zjišťuje měřením
nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000
poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy. Hygienický
limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní
komunikace nebo dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základni hladiny akustického tlaku A La,,,t 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení zůstává zachován i
a) po poIoženi nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních

drah nebo rozšÍřeni vozovek při zachováni směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy a

b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAe,,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařizenI nelze uplatnit v případě,
že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001
v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o vÍce než 2 dB. V tomto
případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ĹAeq,T stanovi postupem
podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o vÍce než 2 dB podle věty první vyšší než
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízenI, pak se k hygienickým
limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A Lacc,t stanoveným podle odstavce 3 přičte
další korekce "5 dB.
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Příloha č. 3
Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních

prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Tabulka Č.1
Korekce pro stanoveni hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru

Korekce [dB]Druh chraneneho prostoru
l) 2) 3) 4)

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových - 5 o " 5 " 15
zdravotnických zařízeni včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických O O + 5 " 15
zařízeni včetně lázni
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný O + 5 + 10 + 20
ostatní venkovní prostor

Korekce uvedené v tabulce se nesčItajI.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. l:
l) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic

zajišťujÍcĹch vlakotvorné práce, zejména rozřad'ováni a sestavu nákladních vlaků,
prohIIdku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujÍcĹch vlakotvorné
práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční
dobu další korekce "5 dB.

2) použije se pro hluk z dopravy na dráhách není-li dále uvedeno jinak, na silnicích III.
třídy, místních komunikacích Ill. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích l. a ll. třídy a místních komunikacích
l. a Il. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažujIci nad
hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy
na dráhách v ochranném pásmu dráhy. použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a
trolejbusových drahách vedených po silnicích l. a ll. třídy a místních komunikacích l. a ll.
třídy.

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Tabulka č. 2
Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použiti
další korekce " 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí
Pozemní komunikace a dráhy Doba dne LAeq,T (dB)

Dálnice, silnice l. a ll tř., místní komunikace l. a ll tř, Denní 65
Noční 55

Silnice Ill tř., komunikace Ill tř., účelové komunikace a Denni 60
tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicIch Ill. tř.
a místních komunikacích III. tř. Noční 50
Železn'čn', spec'ální a tramvajové dráhy v ochranném Denni 65
pásmu dráhy Noční 60

Denní 60Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy . .
Nocni 55
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Městský obvod - Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č. j.
Ev. č.
Spis. zn.

UMOI/2191/2021/KÚ/SEKR/Mt
6090/2021
42/2021

Zápis
z 53. schůze Rady městského obvodu Pardubice l,

která se konala dne 3. 5. 2021 od 14:00 h on-line

Přítomni: Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimir
Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík
Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů)

Omluveni:

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice l a přivítala všechny zúčastněné.
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice l je usnášeníschopné.
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Starostka stáhla z projednávání body č. 3, 6, 9.

Program 53. schůze Rady městského obvodu Pardubice I

1. Vyjádřeni k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
2. Vyjádření k PD stavby ,,Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice"
3. Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborného poradenství - STAŽENO
4. Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - č. smlouvy objednatele: 25/2020

ze dne 30. 12. 2020
5. Návrh na udělení souhlasu vlastníka mIstní komunikace - městského obvodu Pardubice l

v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - umÍstění prodejního zařízenÍ
6. Novelizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - STAŽENO
7. Ukončení činnosti v Komisi pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice l
8. Vyjádřeni k projektové dokumentaci pro územní řIzení stavby

,,INS_FTTH_CZ 1858_50612_Pardubice_teplovod Zelené_Předměstí"
9. Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice l - změna - STAŽENO
10. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor
11. Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby ,,Pardubice, úl.

Okružní - kanalizace"
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Program 53. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 5, proti O, zdrž. O)

U

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 53. schůze Rady MO Pardubice l

Zápis z 52. schůze Rady MO Pardubice l byl schválen a ověřovateli podepsán.

Zapisovatelem zápisu z 53. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková.

Ověřovateli zápisu z 53. schůze RMO byli jmenováni: Ondřej Šebek
Vladimír Martinec
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1.
VYiádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu

Zpravodaj: Ondřej Šebek

BOD 1.1
Ř

Usnesení č. 491 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
a) s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizaci ,,1/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka -

Dubina, kdy část této stavby bude realizovaná na dalších pozemcích nebo na jejich
částech:
- částech pozemků označených jako p. p. č. 5208/3 o výměře 1.064 m', p. p. č. 1542

o výměře 37 m', vše v k.ú. Pardubice (v podílovém vlastnictví statutárního města
Pardubice ve výši 2/3 vzhledem k celku viz LV č. 75177)

- části pozemku označeného jako p. p. č. 5207/7 o výměře 14 m' v k.ú. Pardubice
(v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 39/40 vzhledem k celku viz
LV Č. 75188)

- části pozemku označeného jako p. p. č. 5207/18 o výměře 299 m', v k.ú. Pardubice
(v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 11/16 vzhledem k celku viz
LV Č. 75304)

- částech pozemků označených jako p. p. č. 886/39 o výměře 34 m', p. p. č. 886/40
o výměře 8 m', p. p. č. 1138/8 o výměře 79 m', p. p. č. 1270 o výměře 79 m', pozemku
označeném jako p. p. č. 1455/43 o výměře 12 m', p. p. č. 1457/2 o výměře 65 m', p. p. č.
2696/4 o výměře 51 m', částech pozemků označených jako p. p. č. 2994/2 o výměře 435
m', p. p. č. 5207/1 o výměře 143 m', p. p. č. 5207/2 o výměře 188 m', p. p. č. 5207/3
o výměře 224 m', p. p. č. 5207/4 o výměře 182 m', p. p. č. 5207/5 o výměře 172 m' p. p.
č. 5207/6 o výměře 165 m', p. p. č. 5207/12 o výměře 73 m', p. p. č. 5207/13 o v;řňěře

136 m', p. p. č. 5207/16 o výměře 1.215 m', p. p. č. 5207/17 o výměře 240 m', p. p. č.
5207/19 o výměře 113 m', p. p. č. 5208/2 o výměře 19 m', p. p. č. 5208/9 o výměře 53
m', p. p. č. 5208/10 o výměře 152 m', p. p. č. 5208/11 o výměře 27 m', pozemcích
označených p. p. č. 5208/12 o výměře 19 m', p. p. č. 5162/67 o výměře 398 m', p. p. č.
5162/69 o výměře 116 m', p. p. č. 5162/70 o výměře 113 m', vše v k.ú. Pardubice

- částech pozemků označených jako p. p. č. 625/2 o výměře 295 m', p. p. č. 670/2 o výměře
72 m', p. p. č. 670/3 o výměře 124 m', p. p. č. 670/4 o výměře 71 m', p. p. č. 670/5 o
výměře 14 m', p. p. č. 670/6 o výměře 13 m', vše v k.ú. Trnová (ve vlastnictví statutárního
města Pardubice LV č. 50001),

v rozsahu cca 627 m' trvalého záboru a v rozsahu cca 5.887 m' dočasného záboru, formou
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách provedeni stavby',

b) s vYimutim pozemků označených jako p. p. č. 586/3, p. p. č. 586/4 v k.ú. Trnová ze smlouvy
o podmínkách provedení stavby ,,1/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"

2



BOD 1.2
Společnost REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779

NÍŽE UVEDENÉ USNESEN/NEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 4, zdrž l)

Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí

označeném jako p. p. č. 1749/6 v k.ú. Pardubice, v rámci stavby ,,Galerie Pardubice'!
Zdůvodnění: Důvodem neodsouhlaseni je obecná formulace žádosti, bez informaci o

konkrétním um/stěnl se nelze vyjádřit.

BOD 1.3

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍNEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 5, zdrž. O)

Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s výpůjčkou pozemku označeného jako p. p. č. 1807/18 o výměře 38.818 m' v k.ú. Pardubice
společnosti Fotbalgo/f Pardubice s. r. o., IČO 09926712, se sídlem Jarní 154/28,

sportovního Fotba/go/fového parku.
Zdůvodnění: Není vyřešeno parkování a jedná se o komerční aktivitu.

BOD 1.4

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 5, zdrž O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s o prodejem části pozemků označených jako p. p. č. 2798/33 o výměře 81 m', p. p. č. 3926/1
o výměře 25 m' (dle geometrického plánu p. p. č. 2798/33) v k. ú. Pardubice společnosti

ul. 17./istopadu v Pardubicích.
Zdůvodnění: Dříve již byl jinému subjektu prodej zamítnut a jedná se o komunikaci - př//ezd

pro vÍce subjektů, proto prodej pouze jednomu z nich není vhodné.

BOD 1.5

NÍŽE UVEDENÉ USNESEN/NEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 5, zdrž. O)

Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
se směnou pozemků označených jako p. p. č. 4917/49 o výměře 24 m', p. p. č. 4917/44
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o výměře 27 m', p p. č 4914/18 o výměře 434 m', p. p. č. 4917/35 o výměře 68 m', p. p. č.
4917/46 o výměře 13 m', p. p. č. 4917/48 o výměře 76 m', p. p. č. 4917/55 o výměře 512 m'
(celkem 1.154 m2), vše v k.ú. Pardubice, včetně všech součásti a E?ř/slušenství ve vlastnictví

jako p. p. č. 2798/32 o výměře 220 m', části pozemků označených jako p. p. č. 2798/33
o výměře 39 m' p. p. č. 2798/31 o výměře 429 m', p. p. č. 3926/1 o výměře 117 m', p. p. č.
3926/3 o výměře 227 m', (dle GP č. 9868-31/2021 p. p. č. 2798/31 o výměře 1.032 m') vše
v k. ú. Pardubice, včetně všech součásti a př/s/ušenstv/, ve v/astnictv/ statutárního města
Pardubice.
Zdůvodněni: Navrhovaná směna nenlpro město výhodná. Zároveň částpozemků se nachází

mimo obvod Pardubice l.

BOD 1.6

Usneseni č. 492 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s nevyužitím předkupního práva, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku
označeného jako st. p. č. 6580 o výměře 18 m', jehož součásti je stavba bez čp/če, garáž, vše
v k. ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice, lČ 00274046. Vlastníkem je

BOD 1.7

Usneseni č. 493 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí

jako p. p. č. 372/1, p. p. č. 2672/14, p. p. č. 2672/17 k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. , spočívajÍcÍho v provozování plynárenského
zařIzení uloženého v rámci stavby ,,Reko MS Pardubice - U Stadionu ll".

BOD 1.8

Usneseni č. 494 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s výpůjčkou pozemků označených jako p. p. č. 380/1 o výměře 3.183 m', p. p. č. 383/1 o
v
S
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za účelem pořádání sportovně-kdturní akce s názvem ,,Fotbalový festivaľ', který se bude
konat ve dnech 11. června až 11. července 2021, výpůjčka na dobu určitou ode dne 9. 6. 2021
do 12. 7. 2021.

BOD 1.9

STAŽENO

Pozn.: Doložit stanovisko OHA MmP.

BOD 1.10

Usnesení č. 495 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízeni věcného břemene ve prospěch

1737/8, p. p. č. 1737/15, p. p. č. 1740/6, p. p. č. 2605/56, p. p. č. 1736 v k. ú. Pardubice za
účelem uloženi 138 ks Ianových kotev s injektovaným kořenem objektu SO 131 - Zajištění
stavební jámy v rámci stavby ,,Nová budova ČSOB pojišt'ovny - PHQ, Pardubice", za cenu
100,-Kč/kotvu, dle § 1267.

BOD 1.11

Usneseni č. 496 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí

jako p. p. č. 134/80, p. p. č. 277/5, p. p. č. 393/10, p. p. č. 2583/49, p. p. č. 2583/50, p. p. č.
2661/2, p. p. č. 2664/4, p. p. č. 2664/5, p. p. č. 2664/9, p. p. č. 2665/11, p. p. č. 2668/6, p. p. č.
2668/21, p. p. č. 2669/3, p. p. č. 2669/4, p. p. č. 2672/15, p. p. č. 2672/16, p. p. č. 3871 k. ú.
Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9234-192221/2019, spočÍvajícÍho
v provozováni plynárenského zařIzenI uloženého v rámci akce ,,Reko MS Pardubice -
Sladkovského"

i
l
!
:
i

Ľ

5



l

l
i
k
i
t
P

l

l
2.

VYiádřeni k PD stavbV ,,Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice"

Zpravodaj: Jaroslav Menšík

STAŽENO

Doložit vyjádřeni ÓHA MmP

3.
Smlouva o vedení účetnictví a poskVtovánÍ odborného poradenství

Zpravodaj: Gabriela Křížková

STAŽENO starostkou

4.
Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o posk'ytování služeb -

č. smlouvy objednatele: 25/2020 ze dne 30. 12. 2020

Zpravodaj: Gabriela Křížková

Usneseni č. 497 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytováni služeb č. 25/2020 ze dne 30. 12. 2020, uzavřené
s poskytovatelem - společnosti Služby města Pardubic, a. s., se sídlem Hůrka 1803,
Pardubice, IČ 25262572, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usneseni.

5.
Návrh na uděleni souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - umIstěnI
prodejního zařizeni

Zpravodaj: Alena Stehnová

NÍŽE UVEDENÉ USNESEN/NEBYLO PŘIJATO (pro O, proti 5, zdrž O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
z titulu vlastníka místní' komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s um/stěn/m
prodejního zařízeni' - grilu nebo udírny 1,2 m', výdejního stolu 1 m' a reklamního zařízeni'
do 1 m', od května do září 2021, pravidelně týdně, vždy od čtvrtka do neděle od 17.00 hod. -
21.00 hod. na m/stnl komunikaci - na chodníku před č. p. 4 na Pernštýnském náměstí.
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6.
Novelizace Směrnice pro zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu

Zpravodaj: Gabriela Křížková

STAŽENO starostkou

l

i

i

7.
Ukončení činnosti v Komisi pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu

Pardubice l

Zpravodaj: Alena Stehnová

Ondřej Šebek navrhl hlasovat pouze o bodu a)

Usneseni č. 498 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
a) bere na vědomí

rezignaci Ing. Ivana Herynka na funkci člena Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje MO
Pardubice I k dnešnímu dni.

8.
VYiádřenÍ k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby

,,INS FTTH CZ 1858 50612 Pardubice teplovod Zelené Předměstí"

Zpravodaj: Jaroslav Menšík

STAŽENO

Vyžádat od investora nás|edujÍcÍ:
l) Pokládka optických kabelů bude rozdělena do etap v rozsahu max. 3 ulic nebo území

sídliště.
2) Ke každé etapě bude postupně požádáno bud' o samostatné územní rozhodnutí nebo

v případě vydáni územního rozhodnuti na celý rozsah stavby (všech etap), musí být
na každou etapu podána rovněž žádost o stavební povolení před zahájením stavby.

3) V případě územního povoleni v celém žádaném rozsahu, stavebník předloží
Městskému úřadu Pardubice l a dotčenému orgánu státní správy (ODŽP, zde) žádost
o souhlas i závazné stanovisko před vydáním stavebního povolení příslušné etapy.
Tim bude obci podle aktuální situace i plánu investic zachována možnost stanovit
podmínky pro realizaci konkrétní etapy.

4) K žádosti o vyjádřeni/stanovisko ke stavebnímu povoleni konkrétní etapy bude
doloženo stanovisko Služeb města Pardubice a.s. (vývoz odpadu, údržba veřejného
osvětlení).

5) Projektová dokumentace bude doplněna v případě zásahu do živých plotů - stávajIcI
živý plot bude nahrazen novou výsadbou v celém rozsahu. Typ keřů určí Odbor správy
majetku Umo Pardubice l, který je správcem zeleně.
Plocha výsadby musí být doplněna o kvalitní zeminu, kameny a jiný pevný odpad
budou odstraněny. Nová výsadba bude doplněna borkou.

Vy'jádřeni OHA MmP:
Souhlasím. Upozorňuji pouze na některé detaily.
-V trase na Palackého třídě doporučuji vést kabely spIše v chodníku než v ploše zeleně.

Navržená trasa vede příliš blízko stávajÍcÍho stromořadí (obávám se poškození kořenového
systému).
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- Obecně doporučuji vést sItě spIše v chodníku v sousedství jiných sítí, než v plochách zeleně,
které dosud zasíťované nejsou a v budoucnu by mohly umožnit výsadbu stromů.

- Nadzemní optické rozvaděče jsou poměrně rozměrná zařízeni. Doporučoval bych, pokud to
technicky lze, zvážit nějakou podzemní variantu rozvaděče (zejména v centrální
reprezentativní části města).

- V ulici Na Hrádku upozorňuji na nutnost koordinace vedeni sitě a umÍstěnj rozvaděče v místě
záměru "Rezidence Na Dolíku" (vedle Domu hudby).

- V prostorově stísněných ulicích jako např. Sladkovského, doporučuji umístit rozvaděč jako
přisazený k fasádě domu. UrMstěni ve volné ploše chodníku totiž vytváří nežádoucí bariéru
(z výkresů nelze detail umÍstěnj přesně vyčíst). Pokud toto nelze, bude vhodné skříň umístit
někam v sousedství jiného technického vybavení (sloupu VO, jiného rozvaděče apod.)

9.
Orqanizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice l - změna

Zpravodaj: Gabriela Křižková

STAŽENO starostkou

10.
VYiádřenÍ k žádosti o pronájem nebytových prostor

Zpravodaj: Alena Stehnová

Usnesení č. 499 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
souhlasí
s pronájmem prostor o celkové výměře 167,10 m', nacházejÍcÍch se v budově č. p. 2605
Arnošta z Pardubic, která je součásti pozemku označeného jako st. p. č. 7401/1, k. ú. a obec
Pardubice, část obce Zelené Předměstí,

,
h

,

- výběr nájemce ponechává rada MO Pardubice l na městě Pardubice.

l

É,t

l
11.

VYiádřeni k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavb'y
,,Pardubice, ul. Okružní - kanalizace"

Zpravodaj: Jaroslav Menšík

Usneseni č. 500 53/05/21 (pro 5, proti O, zdrž. O)
Rada městského obvodu Pardubice l
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro ohlášeni a prováděni stavby ,,Pardubice, úl. Okružní -
kanalizace" na pozemcích č. p. 744/45, 744/46, 744/47, 2742/36, 830/56, 830/58, 830/59 a
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830/60 v k. ú. Pardubice. jedná se o výměnu kanalizace včetně přepojení kanalizačních
přípojek.

12.
Diskuze

Alena Stehnová
- Informovala o požadavku obyvatel bydhcích v blIzkosti parku Na Špici o úpravu provozní

doby sportoviště v parku do 19 hodin. Hřiště je v blízkosti rezidentů a ruší je to (p. Holeček,
p. Popov, p. Drenko a dalších asi 20 obyvatel bydhcí v této oblasti).

Proběhla diskuse a členové rady se vyjádřili, že tento záměr podporovat nebudou a doporučuje
podat obyvatelům písemný požadavek, který RMO Pardubice l projedná.

Jednání bylo ukončeno v 15:20 hodin,
54. schůze Rady městského obvodu Pardubice l se uskuteční

v pondělí 24. května 2021 v 15 hodin

Zápis vyhotoven dne 3. 5. 2021
Zpracovala: Gabriela Křížková

Alena S
starosta městského dubice l

Vladimír Martinec
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(K)

Zápis
z pracovníhojednání starostky MO Pardubice Iše spolkem Za přírodnípark na Špici

Místo, datum a čas konání jednání:
Park na Špici, 24. 4. 2021, 14 - 16h

Jednání bylo iniciováno
Špici k předání stížností a podnětů členů spolku k převážně provozním záležitostem parku.

Úvodem starostka vymezila kompetence Městského obvodu Pardubice I k parku na Špici, tyto
vyplývají z přenesené působnosti dané statutem města Pardubice.

Ke stížnostem na hluk při provádění údržby parku bylo starostkou přislíbeno, že pravidla úklidu a
údržby parku budou optimalizována tak, aby provoz úklidu a údržby parku co nejméně zatěžoval
okolní lokality.

Ke stížnostem na provoz griloviště a s tím související nepovolené vjezdy a parkování vozidel
účastníků grilování bylo starostkou sděleno, že po zrušení covidových opatření vlády bude MO
Pardubice I situaci monitorovat pro vytvoření vhodných systémových opatření, tato budou se
spolkem konzultována.

Ke stížnostem na hluk z hřiště byl spolek požádán o návrh vhodného opatření, který by rezidentům
okolních lokalit vyhovoval při současném zachování provom sportovišť'.

K podnětům na přijetí systémových opatření pro lepší dohled nad děním v parku, který se v
odpoledních a nočních hodinách stává místem shromažd'ování osob za účelem konzumace alkoholu
a OPL starostka přislíbila, že toto projedná s vedením MP Pardubice s žádostí o posílení dohledu v
parku a rozšíření kamerového systému v celém parku.

Ke stížnosti na stav povrchu komunikace v ul. Na Ležánkách budou informace okamžitě předány
odboru správy majetku Umo Pardubice I k přijetí opatření, aby nedocházelo k újmám na zdraví a
škodám na majetku.

l Ke stížnostem na provoz občerstvení ,,U Lupt'áka" v jihovýchodní části parku, kdy dochází k
obtěžování rezidentů hlukem a zápachem z provozu občerstvení a nevhodným chováním hostů, tyto
budou řádně prošetřeny a stěžovatelé vyrozuměni.

Závěrem si starostka i zástupci spolku deklarovali rozvoj vzájemné komunikace a součinnosti při
řešení negativních jevů souvisejících s provozem parku.

PV Pardubicích dne 26. 4. 2021



l /"\'

K bodu číslo 5) Podněty zastupitelů k financováni tzv. "workoutového hřiště" v Parku Na Špici
a odpovědi MO Pardubice I na tyto podněty

Prosím o upřesněníVašeho dotazu - podněty zastupitelů k financováni workoutového hřiště.

Zastupitelstvo MO Pardubice l schválilo záměr a v souvislosti s tím byl schválen i rozpočet.

s jeho výstavbou se začalo 15. 4. 2021 ve volném prostoru v blízkosti řeky Labe a loděnice. Hřiště o
plošném rozměru 100 metrů čtverečných bylo navrženo ve spolupráci s profesionálními sportovci, bude
sloužit široké veřejnosti od dětí po dospělé, vyžiti najdou také lidé s handicapem. Hřiště postaví městský
obvod l za výrazného finančního přispění radnice do začátku prázdnin.

Radnice kladla důraz na to, aby sportoviště svými parametry nebylo jen pro zkušené sportovce, ale i pro
úplné začátečníky, starší generaci, obsahuje i prvky pro sportovce s hendikepem.

Pro rozpočet městského obvodu by však realizace opravdu kvalitního hřiště byla finančně velkým
soustem, byla proto oslovena velká radnice. Celkové náklady projektu činí 683 tisíc korun, město
uhradilo půlku, tedy 342 tisíc korun z Programu podpory sportu, druhá polovina nákladů pak šla za
naším městským obvodem Pardubice l.

l


