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

 

Č. j.   UMOI/2260/2022/SEKR/Mt 

Ev. č.   4387/2022 

Spis. zn.  49/2022 

 

Přehled usnesení 
ze 71. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 11. 4. 2022 od 14:00 h v kanceláři starostky 
 

Přítomni:  Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. 
Jaroslav Menšík 

 Ing. Gabriela Křížková  
Omluveni: Bc. Alena Stehnová – řádná dovolená (dále jsou jména uváděna bez titulů) 

 

 
I. 

Program 71. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 
 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k záměru „Stavební úprava a přístavba RD na pozemku 5271 a 875/19 v k. ú. 

Pardubice 
3. Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci 

„Stavební úpravy BD – nová vodovodní přípojka“ 
4. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku 
5. Schválení programu 19. mimořádného zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 

20. 4. 2022 
6. Výběrové řízení č. VŘ 4/2022 „Ošetření dřevin“ 
7. Výběrové řízení č. VŘ 5/2022 „Rámcová smlouva – opravy komunikací (asfaltové 

povrchy)“ 
8. Výběrové řízení č. VŘ 6/2022 „Studie – Regenerace sídliště nábřeží Závodu míru“ 
9. Uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce – seče trávy Schválení Programu a 

zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2022 
10. Schválení Programu a zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 

2022 
11. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ 3/2022 „Přistavování 

velkoobjemových kontejnerů 2022 – 2023“ 
12. Přímé zadání (Ing. Josef Filipi) 
13. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 (rozpočtové opatření č. 3) 
14. Diskuze 

Program 71. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 

 
Usnesení č. 707  56/07/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0)  

Rada městského obvodu Pardubice I  

s o u h l a s í  

s účastí Ivany Dolečkové na schůzi Rady městského obvodu Pardubice I. 
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1. 

Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
 
BOD 1.1 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako p. p. č. 316/3 v k. ú. 
Pardubice, spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka pozemků a pro každého 
dalšího vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 4753/1 v k.ú. Pardubice. Žadatelem je 
xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Zdůvodnění: nedoporučujeme, viz stanovisko OD + OHA MmP. 
 

 

BOD 1.2 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako p. p. č. 316/3 v k. ú. 
Pardubice, spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka pozemků a pro každého 
dalšího vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 299/5 v k. ú. Pardubice. Žadateli jsou 
xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, Pardubice, xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxx, Pardubice, xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx. 

Zdůvodnění: nedoporučujeme, viz stanovisko OD + OHA MmP. 
 

 

BOD 1.3 

Usnesení č. 708 71/04/22     (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a věcného břemene ve prospěch společnosit 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené 
Předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, na částech pozemků označených jako p. p. č. 1621/2, 
p. p. č. 1619/6, p. p. č. 2676/11, p. p. č. 1616/8, p. p. č. 503/7, p. p. č. 503/6, vše v k. ú. 
Pardubice, za účelem výměny vodovodního řadu v rámci stavby „Zásobní vodovodní řad z AŠ 
U Josefa do AŠ v parku Na Špici Pardubice“. 
 

 
BOD 1.4 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou části pozemku označeného jako p. p. č. 507/1 o výměře cca 93 m2 v k. ú. 
Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, za část pozemku označeného jako 
p. p. č. 619 o výměře cca 93 m2 ze spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 tohoto pozemku 
o celkové výměře 1.127 m2, v k. ú. Nemošice ve vlastnictví xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxx, Pardubice (v zastoupení Mgr. Kláry Drdové). 

Zdůvodnění: nesouhlas – viz vyjádření OMI + OHA MmP 
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BOD 1.5 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 2, proti 0, zdrž. 2) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s poskytnutím slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích a 
stavbách města za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 společnosti Reklamní servis RS, 
spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 
530 02 Pardubice, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 

2. 

Vyjádření k záměru „Stavební úprava a přístavba RD na pozemku 5271 a 875/19 

v k. ú. Pardubice“ 
 
Usnesení č. 709 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k záměru „Stavební úprava a přístavba RD na pozemku 5271 a 875/19 v k. ú. Pardubice“. 
Žadatelem je Přemysl Král, Pernerova 79, 530 02 Pardubice, ID 8qiukbp, investorem jsou 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem  xxxxxxxxx, 530 03 Pardubice – Studánka. 
 

 

3. 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 

na akci „Stavební úpravy BD – nová vodovodní přípojka“ 
 
Usnesení č. 710 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci „Stavební úpravy BD 
– nová vodovodní přípojka“. Jedná se o stavebně upravovaný objekt BD č. p. 909 ve Štrossově 
ulici. Žadatelem je Karel Vrbický, náměstí T. G. Masaryka, 534 01 Holice, investorem je xxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

 

4. 

Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku 
 
Usnesení č. 711 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  

s o u h l a s í  

s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, 
č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, 
č. 8/2017, č. 5/2018, č. 9/2019, č. 5/2020 a č. 4/2021 (dále jen „vyhláška“), dle přílohy, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. Předmětem navrhované novely vyhlášky je úprava její 
přílohy č. 9, kterou se stanoví seznam akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena 
odlišně od doby nočního klidu vymezené zákonem a která je také součástí tohoto usnesení. 
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5. 

Schválení programu 19. mimořádného zasedání zastupitelstva MO Pardubice I 

dne 20. 4. 2022 
 
Usnesení č. 712 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e  
program na 19. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 
20. 4. 2022: 

1. 2. změna rozpočtu na rok 2022 

2. Pojmenování veřejného prostoru „Automatické mlýny“ 

3. Diskuse 
 

 

6. 

Výběrové řízení č. VŘ 4/2022 „Ošetření dřevin“ 
 
Usnesení č. 713 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 

1)   s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 4/2022 „Ošetření dřevin“, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2)   r o z h o d l a  

o uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele jako otevřenou výzvu, 

3)   s c h v a l u j e 

následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 4/2022 „Ošetření dřevin“, dle směrnice č. 12 Zadávací řád veřejných zakázek 
malého rozsahu: 

1. https://www.stromotom.cz (Tomáš Goláň, Týnec nad Labem, Lžovice 97, IČ: 07577621) 
2. https://chameleos.cz/ (Václav Bárta, Luže, Doly 41, IČ: 05078075) 
3. https://pavouci.cz/arboristika (Vladimír Střihavka, Kolín, Královská cesta 147,IČ: 27869300) 
4. http://www.arboristika.net (Michal Kindl, Slavkovice 94, IČ: 15616860) 
5. https://www.arboristict.cz/ (Daniel Stach, Česká Třebová, U Dvora 133, IČ: 02304091) 
6. Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572 
4)   s t a n o v u j e 

proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku, 

5)   s t a n o v u j e 

a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 

č. 4/2022:  

- Ivana Dolečková 

- Mgr. Filip Sedlák 

- Mgr. Vladimír Martinec 

b) náhradníky: Mgr. Ondřej Šebek, Bc. Kristýna Podhajská, Ing. arch. Jaroslav Menšík 

c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 

6)   u k l á d á 

svolat hodnotící komisi na pondělí 2. května 2022 ve 13:30 hodin. 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 

Termín: 20. 4. 2022 

 

 

  

https://www.stromotom.cz/
https://chameleos.cz/
https://pavouci.cz/arboristika
http://www.arboristika.net/
https://www.arboristict.cz/


5 
 

7. 

Výběrové řízení č. VŘ 5/2022 „Rámcová smlouva - opravy komunikací (asfaltové 

povrchy)“ 
 
Usnesení č. 714 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 

1)   s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 5/2022 „Rámcová smlouva - opravy 
komunikací (asfaltové povrchy)“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2)   r o z h o d l a  

o uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele jako otevřenou výzvu, 

3)   s c h v a l u j e 

následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 5/2022 „Rámcová smlouva - opravy komunikací (asfaltové povrchy)“, dle 
směrnice č. 12 Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu: 

1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361 - https://www.cht-pce.cz/kontakt/ 

2. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572 - https://www.cht-pce.cz/kontakt/ 

3. Skanska a.s., IČO 26271303 - https://www.skanska.cz/kdo-jsme/kontaktujte-nas/or-

a-datove-schranky/ 

4. M – SILNICE a.s., IČO 42196868, - https://www.msilnice.cz/kontakt 

5. MIROS Pardubice a.s., IČ: 27523934 - https://miros-pce.cz/kontakty/  

4)   s t a n o v u j e 

proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku, 

5)   s t a n o v u j e 

a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 

č. 5/2022:  

- Ivana Dolečková 

- Mgr. Vladimír Martinec 

- Mgr. Filip Sedlák 

b) náhradníky: Mgr. Ondřej Šebek, Petr Janata, Ing. arch. Jaroslav Menšík 

c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 

6)   u k l á d á 

svolat hodnotící komisi na pondělí 2. května 2022 ve 14:00 hodin. 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 

Termín: 20. 4. 2022 

 

 

8. 

Výběrové řízení č. VŘ 6/2022 „Studie – Regenerace sídliště nábřeží 

Závodu míru“ 
 
Usnesení č. 715 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 

1)   s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 6/2022 „Studie – Regenerace sídliště 
nábřeží Závodu míru“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2)   r o z h o d l a  

o uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele jako otevřenou výzvu, 

  

https://www.cht-pce.cz/kontakt/
https://www.cht-pce.cz/kontakt/
https://www.skanska.cz/kdo-jsme/kontaktujte-nas/or-a-datove-schranky/
https://www.skanska.cz/kdo-jsme/kontaktujte-nas/or-a-datove-schranky/
https://www.msilnice.cz/kontakt
https://miros-pce.cz/kontakty/
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3)   s c h v a l u j e 

následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 6/2022 „Studie – Regenerace sídliště nábřeží Závodu míru“, dle směrnice č. 12 
Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu: 

1. Steiner a Malíková krajinářští architekti 
Pavlína Malíková, IČ: 73919268 
Aleš Steiner, IČ: 71479830 
Sídlo: Badeniho 5, 160 00 Praha 6 
E-mail: steiner@steineramalikova.cz 
T: 222 524 238 
 

2. Land05 s.r.o. 

Sídlo: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8-Karlín 
IČ: 07898860 
E-mail: contact@land05.cz 
T: 603 365 158 
 

3. Med Pavlík architekti s.r.o. 
Sídlo: Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice 
IČ: 05765871 
E-mail: atelier@mparchitekti.cz 
 

4. MIXAGE s.r.o., Architektonická a grafická kancelář 
Sídlo: nám. Republiky 122, 530 02 Pardubice 
IČ: 27506371 
E-mail: ondrej.teply@mixage.cz 
 

5. City Upgrade s.r.o. 
Sídlo: Školská 12, 110 00 Praha 1 
IČ: 02756021 
E-mail: architekti@cityupgrade.cz 
 

6. UNIT architekti s.r.o. 
Sídlo: Slezská 1454/117, 130 00 Praha 
IČ: 63987309 
E-mail: info@unitarch.eu 
T: 224 356 470 
 

7. ellement architects s.r.o. 
Sídlo: Nad Ovčírnou II 1295, 760 01 Zlín 
IČ: 05274885 
E-mail: office@ellement.cz 
T: 605 826 655 
 

8. Šmídová LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o. 
Sídlo: Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8 – Karlín 
E-mail: info@smidova-la.com 
IČ: 05919878 
DIČ: CZ 05919878 

9. Rehwaldt Landscape Architect 

Sídlo: Charlesse de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6 

E-mail: praha@rehwaldt.de 

IČ: 07699239 

DIČ: CZ 684019988 
 

  

mailto:steiner@steineramalikova.cz
mailto:contact@land05.cz
tel:+420603365158
mailto:ondrej.teply@mixage.cz
mailto:info@unitarch.eu
tel:+420224356470
mailto:office@ellement.cz
mailto:info@smidova-la.com
mailto:praha@rehwaldt.de
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10. Ing. Jana Kohlová  

Sídlo: Vrbová 960, 68 Kamenice 

E-mail: kohlova.jana@tiscali.cz 

IČ: 46514503 

DIČ: CZ6961253224 
 

11. platforma MOPS, Ing. arch. Štěpán Vacík 

Sídlo: Lexova 2227, 530 02 Pardubice 

IČ: 07276389 

E-mail: stepan.vacik@gmail.com 

T: 775 347 784 
 

12. ARCHUM architekti 

Sídlo: Oldřichova 187/55, 12800 Praha 2 

IČ: 01894871 

DIČ: CZ01894871 

E-mail: archum@archum.cz 

T: 603 955 244, 737 291 441 
 

13. Projektil Architekti 

Sídlo: Malátova 13, 15000 Praha 5 

IČ: 27118436 

DIČ: CZ27118436 

E-mail: architekti@projektil.cz 
 

14. Ateliér Bonmot 

Sídlo: Járy da Cimrmana 718, Neředín, 77900 Olomouc 

IČ: 25870343 

E-mail: bonmot@atelierbonmot.cz 
 

15. Ondřej Pchálek 

Sídlo: Československé armády 646, 78901 Zábřeh 

IČ: 05464714 

E-mail: ondrejpchalek@seznam.cz 

T: 736 262 027 

4)   s t a n o v u j e 

proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku, 

5)   s t a n o v u j e 

a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 

č. 6/2022:  

- Ing. arch. Aleš Reiský 

- Ing. Dominik Bečka 

- Ing. arch. Jaroslav Menšík 

b) náhradníky: Ivana Dolečková, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Vladimír Martinec 

c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 

6)   u k l á d á 

svolat hodnotící komisi na pondělí 23. května 2022 ve 13:00 hodin. 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 

Termín: 25. 4. 2022 

 

 

  

mailto:kohlova.jana@tiscali.cz
mailto:stepan.vacik@gmail.com
mailto:archum@archum.cz
mailto:architekti@projektil.cz
mailto:bonmot@atelierbonmot.cz
mailto:ondrejpchalek@seznam.cz
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9. 

Uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce – seče trávy 
 

Usnesení č. 716 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 

r o z h o d l a 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů – o uzavření smluv „Seč travnatých veřejných ploch 2022 – Zelené Předměstí“ 
s nabídkovou cenou 1,279.068,26 Kč bez DPH a „Seč travnatých veřejných ploch 2022 – 
Bílé Předměstí“ s nabídkovou cenou 658.840,25 Kč bez DPH v režimu vertikální spolupráce 
s dodavatelem Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČO: 25262572. 
 

 

10. 

Schválení Programu a zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I 

v roce 2022 
 

Usnesení č. 717 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 

s c h v a l u j e 

Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2022 dle příloh, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 

11. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VŘ 3/2022 „Přistavování 
velkoobjemových kontejnerů 2022 – 2023“ 

 
Usnesení č. 718 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   
a)   r o z h o d l a 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
směrnicí městského obvodu Pardubice I č. 12 (Zadávací řád veřejných zakázek v platném 
znění) ve věci zakázky č. 3/2022: „Přistavování velkoobjemových kontejnerů 2022 – 
2023“, zadané formou výzvy k podání cenové nabídky a na základě záznamu o posouzení 
nabídek tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Služby města Pardubic a. s., 
IČ 25272572, s nabídkovou cenou ve výši 697 200,- Kč bez DPH,  

b)   p o v ě ř u j e  
místostarostu městského obvodu k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy 
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to v souladu s ust. Zákona 
č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 

 

12. 

Přímé zadání (Ing. Josef Filipi) 
 

Usnesení č. 719 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
úhradu faktury č.202201 Ing. Josefu Filipi, IČ: 72832541 za inženýrskou a poradenskou 
činnost ve správních řízeních týkajících se problematické výstavby v Sakařově ulici – 
Sakařova II v celkové výši 17.360,-Kč. 
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13. 

Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 (rozpočtové opatření č. 3) 
 
Usnesení č. 720 71/04/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a)   s o u h l a s í 

s provedením rozpočtového opatření č. 3 - předmětem rozpočtového opatření je navýšení 
příjmové části rozpočtu o schválený transfer mezi MmP a MO roku 2022 ve výši 4 000 
tis. Kč a navýšení výdajové části rozpočtu v Kapitole č. 27 – Doprava, položka 
„Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká“ o 4 000 tis. Kč, 

b)   u k l á d á 
předložit jej zastupitelstvu MO Pardubice I ke schválení.  

Termín: 20. 4. 2022 

Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková, vedoucí KÚ 
 

 


