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

 

Č. j.   UMOI/5195/2021/SEKR/Mt 
Ev. č.   11868/2021 
Spis. zn.  42/2021 
 
 

Přehled usnesení 
z 60. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 4. 10. 2021 od 15:00 h v kanceláři starostky 
 

Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. 
Jaroslav Menšík 

 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni: Mgr. Ondřej Šebek 
 
 
Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I a přivítala všechny zúčastněné. 
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 
Starostka navrhla doplnění programu o body č. 6 a 7 (vsunuté za bod č. 5). Ostatní body 
budou přečíslovány posloupně od bodu č. 8. 
 

Program 60. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 
 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Pce, Palackého třída 

přeložka knn, kvn“ 
3. Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

„INS_FTTH_CZ_2747_50675_Pardubice_Studánecká“ 
4. Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

„INS_FTTH_CZ_2745_50675_Pardubice_Bubeníkova“ 
5. Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba bytového 

domu Sakařova II“ 
6. Vyjádření k žádosti o povolení ke zřízení nového sjezdu na pozemních komunikací 
7. Vyjádření k žádosti o zvl. užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí 
8. Návrh na sjednocení postupu – vyjádření vlastníka místních komunikací při povolování 

velkoplošných reklamních zařízení na území MO Pce I 
9. Novela Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních 

komunikací na území města Pardubic 
10. Vyjádření k žádosti o dotaci 
11. Rozpočtové opatření č. 22 - přesun finančních prostředků 
12. Žádost o prominutí poplatků za pronájem zázemí parku Na Špici ve dnech 18.-19.9.2021 
13. Diskuse 

 
Program 60. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 612 60/10/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem pozemku označeného jako p. p. č. 4132/2 o výměře 147 m2, částí pozemků 
označených jako p. p. č. 4132/1 o výměře 350 m2, p. p. č. 4210/4 o výměře 360 m2, p. p. č. 
4131 o výměře 30 m2, vše v k. ú. Pardubice společnosti SK future s.r.o., IČO 02371294, 
se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5 za účelem umístění zařízení 
staveniště (sklad stavebního materiálu, buňkoviště a zajištění dopravy stavby) pro výstavbu 
„Senior rezidence Štrossova“. 
 
 

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 
s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 1261/33 o výměře 125 m2 a části pozemku 
označeného jako p. p. č. 1261/6 o výměře cca 66 m2, vše v k.ú. Pardubice xxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, Pardubice - tyto pozemky budou sloužit pro 
budoucí zástavbu v souladu s územním plánem města Pardubic. 
Zdůvodnění: viz vyjádření OHA MmP. 
 
 

BOD 1.3 

Usnesení č. 613 60/10/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem částí pozemků, označených jako p. p. č. 2781/1 o výměře 318 m2 a p. p. č. 2783/58 
o výměře 369 m2, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, Statutárnímu městu Pardubice, zast. OITS 
OMI, za účelem užívání jako zařízení staveniště, úvaziště a manipulační plocha pro vykládku 
a nakládku pro stavební akci „Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici“, 
za nájemné ve výši 24.045,- Kč/rok, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
do dne, kdy nájemce i protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle 
však na dobu 5 let. 
 
 

BOD 1.4 

Usnesení č. 614 60/10/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s umístěním poštovní schránky společnosti Česká pošta, s. p., IČO 47114983, se sídlem 
Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, na části pozemku označeného jako p. p. č. 
2704/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Pardubice. 
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BOD 1.5 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1743/11 o výměře cca 2 m2 v k. ú. 
Pardubice včetně stavby zdi xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, trvale bytem xxxxxx, Pardubice. 
Zdůvodnění: viz vyjádření OMI a OHA MmP. 
 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby  

„Pce, Palackého třída přeložka knn, kvn“ 
 
Usnesení č. 615 60/10/21    (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 územní řízení stavby „Pce, Palackého třída přeložka knn, kvn“. 
Žadatelem je společnost PEN-projekty energetiky, s. r. o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 
IČ 26011701, investorem je ČEZ Distribuce a. s. 
 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

„INS_FTTH_CZ_2747_50675_Pardubice_Studánecká“ 
 
Usnesení č. 616 60/10/21    (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 vydání rozhodnutí o umístění stavby 
„INS_FTTH_CZ_2747_50675_Pardubice_Studánecká“. Zhotovitelem projektové 
dokumentace pro žadatele T-mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
148 00 Praha 4 je společnost COM PLUS CZ a. s., se sídlem Nad Kociánkou 317/48, 190 00 
Praha 9. 
 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

„INS_FTTH_CZ_2745_50675_Pardubice_Bubeníkova“ 
 
Usnesení č. 617 60/10/21    (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 vydání rozhodnutí o umístění stavby 
„INS_FTTH_CZ_2745_50675_Pardubice_Bubeníkova“. Zhotovitelem PD pro žadatele  
T-mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 je společnost 
COM PLUS CZ a. s., se sídlem Nad Kociánkou 317/48, 190 00 Praha 9. 
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5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby 

„Novostavba bytového domu Sakařova II“ 

 
S T A Ž E N O 

Zdůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že probíhá řízení o stavební uzávěře, bude rozhodnutí v této záležitosti 
vydáno až po vydání/nevydání rozhodnutí o stavební uzávěře. 
 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o povolení ke zřízení nového sjezdu na pozemních 

komunikací 
 
S T A Ž E N O 

Zdůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že probíhá řízení o stavební uzávěře, bude rozhodnutí v této záležitosti 
vydáno až po vydání/nevydání rozhodnutí o stavební uzávěře. 
 
 

7. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace pro umístění 

inženýrských sítí 
 
S T A Ž E N O 

Zdůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že probíhá řízení o stavební uzávěře, bude rozhodnutí v této záležitosti 
vydáno až po vydání/nevydání rozhodnutí o stavební uzávěře. 
 
 

8. (původní 6.) 
Návrh na sjednocení postupu – vyjádření vlastníka místních komunikací při 

povolování velkoplošných reklamních zařízení na území MO Pce I 
 
Usnesení č. 618 60/10/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a)   s c h v a l u j e 

podmínky vlastníka místních komunikací v rámci správního řízení při povolování 
velkoplošných reklamních zařízení na území městského obvodu Pardubice I., tj.  povolení 
bude vydáváno max. na dobu jednoho měsíce a pouze formou jednorázového upozornění 
na konkrétní kulturní nebo sportovní akci, mimořádnou událost a před konáním voleb. 

b)   u k l á d á  
jednat v souladu s uvedenými podmínkami při vydávání souhlasu vlastníka místních 
komunikací v rámci správního řízení o povolení umístění reklamního zařízení v souladu 
s § 25 dle zákona o pozemních komunikacích. 

Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová, starostka 
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9. (původní 7.) 
Novela Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní 

údržby místních komunikací na území města Pardubic 
 
Usnesení č. 619 60/10/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
a) ž á d á 

o zařazení místních komunikací uvedených v Příloze č. 1 „Seznam neudržovaných 
místních komunikací“ – Na Vrtálně, Spořilov, U Kamenné vily do udržovaných místních 
komunikací  

b) s o u h l a s í  
s ostatními návrhy novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění 
zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 5/2010, 
č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018, č. 
3/2019 a č. 9/2020 dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

10. (původní 8.) 
Vyjádření k žádosti o dotaci 

 

Usnesení č. 620 60/10/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z rezervy rady ve výši 3.500,- Kč TJ Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 

Pardubice, na akci „Sokolení, rodinné sportovní hry, drakiáda“, která se uskutečnila dne 
23. 9. 2021, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
c) rozpočtové opatření č. 22 – přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 500,- z rezervy rady 

do kapitoly 33 – Školství, mládež, tělovýchova na výše uvedenou akci. 
       Termín: 31. 10. 2021 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 
 

11. (původní 9.) 
Rozpočtové opatření č. 22 - přesun finančních prostředků 

 

Zpravodaj: Alena Stehnová 
 

S T A Ž E NO – vyřešeno v bodu 10 
 
 

12. (původní 10.) 
Žádost o prominutí poplatků za pronájem zázemí parku Na Špici 

ve dnech 18.-19.9.2021 
 

Usnesení č. 621 60/10/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
prominutí poplatků ve výši 7.180,- Nadaci LR v rámci jejich projektu „SPORTUJ A POMÁHEJ 
S NADACÍ LR“ za pronájem zázemí Parku Na Špici (pavilon, sportoviště) ve dnech  
18.-19. 9. 2021 při 2. ročníku sportovně charitativní akce „NADAČNÍ DEN PRO RANOU PÉČI“. 
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13. (původní 11.) 
Diskuse 

 

Alena Stehnová 
 

- informovala radu o přípravě vánočního koncertu v kostele a požádala radu o schválení 
finančních prostředků 

 

Usnesení č. 622 60/10/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) uvolnění finančních prostředků z rezervy starostky ve výši 15.000,- Kč na financování 

nákladů spojených s organizačně – technickým zajištěním vánočního koncertu v kostele 
Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. 

b) rozpočtové opatření č. 23 – přesun finančních prostředků ve výši Kč 15 000,- z rezervy 
starostky do kapitoly 34 – Kultura, položka Akce pořádané MO I. 

       Termín: 31. 10. 2021 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 
 


