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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 25. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 27. 4. 2020 
od 15:00 hodin prostřednictvím telekonference  

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová 

Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven: Ing. František Weisbauer  
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyjádření k územnímu řízení 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
4. Smlouvy 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2020 
6. Diskuse 

 
1. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 250 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „umístění CARPORTU PEUGEOT 

PROFESIONAL“ v rámci připravované akce „Změna stavby autosalonu, Hradecká 98, Pardubice“ dle 

projektové dokumentace A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, 301 14 Plzeň pro stavebníka Autocentrum 

BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice z důvodu umístění uvažovaného přístřešku pro vystavovaná 

vozidla na pozemku p.č. 3638/4 v k.ú. Pardubice. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení č. 251 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Výměník Aylla“ dle projektové dokumentace 

CETTUS a.s. pro stavebníka Jungle Pardubice s.r.o. spočívající ve změně užívání stávajícího výměníku 

v ul. Ohrazenická pro lezecké a parkurové stěny se zázemím pro lezecký klub Aylla. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 252 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Stavební úpravy sjezdu do kolárny bytového 

domu čp. 130-133 Chemiků, Pardubice“ dle projektové dokumentace xxx pro stavebníka Společenství 

vlastníků domů čp. 130-133 Chemiků Pardubice. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přenesl starosta. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
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Usnesení č. 253 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o směnu části pozemku označeného jako 
p.p.č. 3657/10 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Pardubice (ve vlastnictví žadatele) za část pozemku 
označeného jako p.p.č. 3657/7 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Pardubice (ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice). 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 254 
Rada městského obvodu Pardubice II projednalo nabídku společnosti O2 Czech Republic a.s. 
statutárnímu městu Pardubice na odkoupení 10 ks telefonních kabin včetně betonových základů a 
kabelů, které připojují kabiny k síti veřejného osvětlení za kupní cenu 1.000,- Kč+DPH/kus, z nichž na 
území MO Pardubice II jsou následující: 
- ul. Kosmonautů u čp. 246 na pozemku označeném jako p.p.č. 3702/1 k.ú. Pardubice 
- ul. Družby u čp. 337 na pozemku označeném jako p.p.č. 3710/1 k.ú. Pardubice 
- ul. Hradecká u ČS OMV na pozemku označeném jako p.p.č. 1672/5 k.ú. Pardubice 
Rada městského obvodu Pardubice II konstatuje, že městský obvod Pardubice II je připraven převzít do 
správy kabiny v ul. Kosmonautů a Hradecká a na vlastní náklady je přestavět na knihovny a pečovat o 
ně. Kabinu v ul. Kosmonautů však hodlá přemístit na jiné místo a požaduje, aby stávající místo v ul. 
Kosmonautů a v ul. Družby (včetně kabiny) uvedla do původního stavu společnost O2 Czech Republic 
a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Se zprávou seznámil starosta. Nejprve přednesl žádost P. Ministr v.o.s. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 255 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství pro konání 
kulturní akce – Autokino na louce před koupalištěm Cihelna v termínech 1. 5., 2. 5., 8. 5., 9. 5., 15. 5., 
16. 5., 22. 5., 23. 5., 29. 5. a 30. 5. vždy od 20:30 do 23:30 (bez venkovního ozvučení); žadatel P. Ministr 
v.o.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o dalším návrhu na usnesení upozornila Ing. Vitochová na možnost stížností občanů 
přilehlých domů, z důvodu umístění části předzahrádky v jejich blízkosti. Po prověření otevírací doby 
kavárny (max. do 20 hodin) bylo hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 256 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství pro 
umístění předzahrádky u provozovny Kavárna Dobrý kafe v ul. Mozartova u objektu čp. 566 v termínu 1. 
6. – 15. 9. 2020 o celkové ploše 31 m2; žadatel Cafe Colman s.r.o. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Smlouvy 
Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na akci Brožíkova – 2. etapa. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 257 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Brožíkova – 2. etapa 
se Službami města Pardubic a.s. v ceně 3 595 273,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
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Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2020  
Zprávu uvedl starosta. Informoval o možných dopadech současné epidemiologické situace na rozpočet 
města, resp. městského obvodu v tomto a následujících letech. Rada městského obvodu Pardubice II 
vzala informativní zprávu o čerpání rozpočtu na vědomí. 
 
6. Diskuse 
Ing. Vitochová se dotázala na konání Polabinských čarodějnic. Starosta reagoval, že čarodějnice se 
určitě nebudou konat v plánovaném termínu, ale možná budou přesunuty na poslední týden v srpnu. 
Dále byla diskutována připravenost Staročeské polabinské pouti. S konáním pouti MO zatím počítá, ale 
ještě není 100% zajištěn odpolední program pro děti a závěrečná kapela. 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 27. 4. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


