
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
                                                                

Z á p i s 
z 21. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 15.2.2012 v 16:30 hodin 

v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 
 

Přítomni : Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Jaroslav Vávra,  
                 MUDr. Miroslav Šimko (od 16:40 hod.) 
                 MUDr. Petr Hejzlar – k 1. bodu  programu 
                 Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
     Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program : 1. Projekt kultivace okolí VÝMĚNÍKU 
                 2. Žádosti – nakládání s pozemky 
                 3. Vyjádření k územnímu řízení 
                 4. Návrh nařízení města 
                 5. Nebytové prostory 
                 6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2011 
                 7. Diskuse 
 
1. Projekt kultivace okolí VÝMĚNÍKU 
Členy rady seznámil se záměrem Projektu kultivace okolí VÝMĚNÍKU ředitel Občanského sdružení Péče 
o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar. Jedná se o vnější úpravu budovy a jejího okolí (zeleň, chodník, 
zahrádka, …) O projektu bylo diskutováno, veřejný prostor je členům rady znám. S uvedenou aktivitou 
občanského sdružení rada souhlasí. Městský obvod byl požádán o partnerství na tomto projektu. 
Usnesení č. 209 
Rada městského obvodu bere na vědomí předložený záměr Projektu kultivace okolí 
VÝMĚNÍKU Občanského sdružení Péče o duševní zdraví a schvaluje partnerství na tomto 
projektu. 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina seznámil členy rady s jednotlivými žádostmi. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 210 
Rada městského obvodu nemá připomínek k žádosti Ing. Romana Línka, Sandry Línkové a 
Mariety Damen o prodej části pozemku 3553/4 o výměře 22 m2 a části pozemku 3569/8 
o výměře 1 m2 a bezúplatný převod zámkové dlažby vybudované na části pozemku 3553/4 
o výměře 4 m2 a části 3569/8 o výměře 16 m2 na město z důvodu legalizace faktického stavu 
v ul. Mezi Zahradami.  
Výsledek hlasování :                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 211 
Rada městského obvodu požaduje, aby město zajistilo odkoupení pozemku p.č. 4335 k.ú. Pardubice 
o výměře 50 m2 z důvodu plánované akce rekonstrukce centra Polabiny 4.  



Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 212 
Rada městského obvodu nemá připomínek k žádosti Jana Pražana o rozšíření účelu nájmu st.p.č. 
9262 o výměře 59 m2 o provozování rychlého občerstvení bez rozlévaných alkoholických nápojů 
(stánek na sídlišti Sever). 
Výsledek  hlasování :                                                                       pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
K žádosti o vyjádření k územnímu řízení na stavbu podal informaci Ing. Řezanina. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 213 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu PASAL – Optické 
připojení – Pardubice – Rosice – investor GTS Czech s.r.o. za následujících podmínek: 

• pro uložení kabelů pod komunikacemi bude pokud možno použita bezvýkopová 
technologie,  

• nebude-li jiná možnost, než uložit vedení podélně do komunikace, bude povrch 
komunikace opraven v celé šíři, 

• budou respektovány stávající vzrostlé stromy, výkopové práce nesmí narušit kořenový 
systém stromů, 

• veškeré plochy budou po ukončení prací uvedeny do řádného stavu včetně osetí trávy a 
případného obnovení záhonů keřů, 

• doba trvání výkopových prací bude v maximální možné míře zkrácena. 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh nařízení města 
Zprávu uvedla M. Boháčková. Rada města bude projednávat a schvalovat nové nařízení města o placeném 
stání na místních komunikacích, návrh je předložen k připomínkování. Projednány změny oproti dosud 
platnému nařízení. Rada vyjádřila nesouhlas s prodloužením placené doby parkování. Návrh usnesení byl 
upraven. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 214 
Rada městského obvodu projednala návrh novely nařízení města o placeném stání na místních 
komunikacích s tím, že nesouhlasí  s prodloužením provozní doby parkovacích automatů z 20:00 
hodin do 22:00 hodin.  
Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Nebytové prostory  
Zprávu uvedla M. Boháčková, seznámila členy rady s jednotlivými žádostmi. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 215 
Rada městského obvodu souhlasí se znovuuzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor – 
jednotku č. 123/01 o výměře 58 m2 ve vchodě čp. 123 v objektu čp. 118 – 23 Družstevní ulice, 
stojícím na pozemku označeném jako stavební parc. č.  5203, 5202, 5801, 5800, 5799, 5798 
v k.ú. Pardubice,  část obce Polabiny, obec Pardubice za stejných podmínek. 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 



V případě projednávání žádosti Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice Nezlomeni o pronájem 
nebytových prostor v čp. 513, ul. Bělehradská, požaduje rada doplnit žádost, není jasný pronájem 
WC /zda současný nebo teprve prostor pro vybudování nového/. Po doplnění bude projednáno. 
 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2011 
Čerpání rozpočtu uvedl starosta a otevřel diskusi k tomuto bodu. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 216 
Rada městského obvodu projednala čerpání rozpočtu k 31.12.2011 a ukládá zpracovat 
vyhodnocení hospodaření a vypořádání finanční vztahů s městem za rok 2011. 
T: 31.5.2012 
Z: Ing. Střižíková, ved. OE 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Diskuse 
M. Boháčková předala členům rady formulář „Čestného prohlášení“ k oznámení dle zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, k vyplnění a odevzdání tajemníkovi do 30.6.2012. 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 
  
………………………………….                                           …………………………………… 
                 místostarosta                                                                                          starosta                  


