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

 
 

Přehled usnesení 
z 50. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 22. 2. 2021 od 15:00 h on-line 

 

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

 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 

I. 
Program 50. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k PD – Odstranění plotové zdi na pozemcích p. č. st. 724/1 a p. p. č. 5170 a 5185 

v k. ú. Pardubice 
3. Vyjádření k PD odstranění stavby „Rodinný dům Labská č. p. 29 na pozemku st. p. č. 219 v k. 

ú. Pardubice“ 
4. Vyjádření k PD „Odstranění souboru staveb čp. 594 v ulici Labská na pozemku st. p. č. 2659/1, 

2659/2, 2659/3 v k. ú. Pardubice“ 
5. Vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení „Rezidence Na Haldě 2 – Pardubice“ 
6. Vyjádření k PD pro stavební úpravy plynovodu „Reko MS Pardubice – Sukova třída AFI“ 
7. Vyjádření k PD stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště č. p. 342, ulice 

17. listopadu, Pardubice“ 
8. Vyjádření k PD bouracích prací „Rodinný dům Bezdíčkova č. p. 219, Pardubice“ 
9. Vyjádření k PD pro územní řízení stavby „Bytový dům – Husova ulice Pardubice“ 
10. Vyjádření k PD pro vydání společného územního a stavebního povolení „Novostavba 

parkovacího domu Pardubice“ 
11. Žádost SVJ Havlíčkova 2545 o nákup a instalaci 2 ks digitálních kamer na dům Palackého 2546 a 

2549 
12. Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy 

zastupitelstva a zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2020 
13. Výjimka ze zadávacího řádu veřejných zakázek – Rámcová smlouva na stavební práce – 

opravy asfaltových povrchů na místních a veřejných účelových komunikacích na území 
Městského obvodu Pardubice I 

14. Výjimka ze zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o službách – „Likvidace bioodpadu 
z údržby veřejné zeleně na území městského obvodu Pardubice I“ 

15. Schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb č. 26/2020 
16. Výjimka ze zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo – Vydávání informačních 

novin městského obvodu Pardubice I pod názvem „Pardubická 1“ 
17. Diskuze 
 

Program 50. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen         (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 50. schůze Rady MO Pardubice I 

 

Zápis ze 49. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu z 50. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu z 50. schůze RMO byli jmenováni: Ondřej Šebek 
Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 1, proti 4, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 1749/2, p. p. č. 1749/6, p. p. č. 1755/4, p. p. č. 1755/8, p. p. č. 1775/1, 
p. p. č. 2075/8, p. p. č. 2075/10, p. p. č. 2629/9, p. p. č. 2629/12, p. p. č. 2629/13, p. p. č. 
2629/14, p. p. č. 2629/17, vše v k. ú. Pardubice, ve prospěch společnosti CETIN a. s., IČO 
04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, za účelem uložení 
a provozování přípojek a přeložek slaboproudého vedení  v rámci akce „Galerie Pardubice“. 

Zdůvodnění: RMO nesouhlasí s trasou vedení  
 
 

BOD 1.2 

Usnesení č. 445 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájem částí pozemků označených jako p. p. č. 2797/1 o výměře 361 m2 a p. p. č. 3772/1 
o výměře 30 m2, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 
– Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Statutárnímu městu Pardubice k dočasnému 
stavebnímu záboru v rámci investiční akce „Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, 
Pardubice“, za nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok. 
 
 

BOD 1.3 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 4816 o výměře 279 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxxx, nar. xxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx za účelem rozšíření dvorního 
traktu u jeho nemovitosti č. p. 519 ul. 17. listopadu v Pardubicích. 

Zdůvodnění: Nesouhlas, pozemek by měl nadále sloužit potřebám školy, viz vyjádření odborů 
MmP. 
 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci – Odstranění plotové zdi na pozemcích 

p. č. st. 724/1 a p. p. č. 5170 a 5185 v k. ú. Pardubice 
 
Usnesení č. 446 50/02/21    (pro 5, 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 bouracích prací „Odstranění plotové zdi na pozemcích par. č. st. 
724/1, p. p. č. 5170 a 5185 v k. ú. Pardubice“. 
 
 

3. 
Vyjádření k PD odstranění stavby „Rodinný dům Labská č. p. 29 

na pozemku st. p. č. 219 v k. ú. Pardubice“ 

 

Usnesení č. 447 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 



3 

 

n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci odstranění stavby „Rodinný dům Labská č. p. 29 na pozemku 
st. p. č. 219 v k. ú. Pardubice – Bílé Předměstí“. 
 
 

4. 
Vyjádření k PD „Odstranění souboru staveb čp. 594 v ulici Labská na pozemku 

st. p. č. 2659/1, 2659/2, 2659/3 v k. ú. Pardubice“ 

 
Usnesení č. 448 50/02/21    (pro 5, 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 „Odstranění souboru staveb v ulici Labská na pozemku st. p. č. 
2659/1, 2659/2, 2659/3 v k. ú. Pardubice – Bílé Předměstí“. 
 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 

„Rezidence Na Haldě 2 – Pardubice“ 

STAŽENO 
Zdůvodnění: 
Vyzvat žadatele o doplnění zákresu objektu do fotografie, aby bylo možné posoudit vzájemnou 
návaznost nové a stávající výstavby. 
 
 

6. 

Vyjádření k PD pro stavební úpravy plynovodu  
„Reko MS Pardubice – Sukova třída AFI“ 

 
Usnesení č. 449 50/02/21    (pro 5, 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 stavební úpravy plynovodu „Reko MS Pardubice – Sukova třída 
AFI“. 
 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce 

střešního pláště č. p. 342, ul. 17. listopadu, Pardubice“ 
 
Usnesení č. 450 50/02/21    (pro 5, 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 stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště č. p. 342, 
ul. 17. listopadu, Pardubice“. 
 
 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci bouracích prací  

„Rodinný dům Bezdíčkova č. p. 219, Pardubice“ 
 
Zpravodaj: Jaroslav Menšík 
 
Usnesení č. 451 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
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k projektové dokumentací bouracích prací (demolice stávajícího objektu) „Rodinný dům 
Bezdíčkova č. p. 219, Pardubice“ na pozemcích p. č. st. 1049, p. č. 880/11, 880/6 v k. ú. 
Pardubice. 
 
 

9. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby  

„Bytový dům – Husova ulice Pardubice“ 
 
Zpravodaj: Jaroslav Menšík 
 
Usnesení č. 452 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
a) n e m á   p ř i p o m í n e k 

k projektové dokumentací pro územní řízení stavby „Bytový dům – Husova ulice“ 
na pozemcích p. č. st. 1049, p. č. 880/11, 880/6 v k. ú. Pardubice, zároveň ale doporučuje 
oddělit parkovací plochu od chodníku živým plotem, 

b) p o ž a d u j e 
předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace (DSP). Důvodem jsou výsledky 
geologického průzkumu (str. 11 tech. zprávy) a požadavek zpracovatele dokumentace 
na provedení IG průzkumu pro podrobný návrh zakládání. Dům bude umístěn v uliční čáře 
a navazovat na stávající chodník v majetku města. 

 
 

10. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného územního a 

stavebního povolení „Novostavba parkovacího domu Pardubice“ 
 
Usnesení č. 453 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
a) n e m á   p ř i p o m í n e k 

k projektové dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby 
„Parkovací dům Pardubice“ na pozemku 316/3, 316/5, 316/13, 316/14 v k. ú. Pardubice, 

b) p o ž a d u j e 
po dobu stavby zajištění příjezdu a přístupu k zázemí pracovních čet včetně parkování 
pracovních vozidel, sekaček, ruční káry atd. V případě záboru veřejné účelové 
komunikace mezi ulicí Na Hrádku a výměníkem pro přeložky a budování sítí minimalizovat 
dobu záboru na sobotu a neděli. 

 
 

11. 
Žádost SVJ Havlíčkova 2545 o nákup a instalaci 2 ks digitálních kamer 

na dům Palackého 2546 a 2549 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
a) s o u h l a s í 

s nákupem a instalací 2 ks digitálních kamer na dům Palackého č. p. 2546 a 2549, 
b) u k l á d á 

předložit záměr Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I ke schválení zařazení 
do rozpočtu městského obvodu. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: ZMO duben 
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12. 
Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou 

členy zastupitelstva a zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2020 
 
Usnesení č. 454 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada MO Pardubice I 
a)   s o u h l a s í 

s návrhem odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním 
období 2018 až 2022 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci 
v komisích a výborech v roce 2020: 

Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 

Ing. Alfréd Mede    Kč    800,- 
Ing. Vít Vavřina    Kč 1 400,- 
Michal Pilař    Kč        0,- 
Ing. Ivan Herynk    Kč        0,-(dlouhodobě nemocen) 
Jan Franc     Kč 1 000,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 

Kollert David     Kč        0,- 
Holub Marek     Kč        0,- 
Jeništová Marie     Kč    400,- 
Živný René     Kč    400,- 
Huráň Jiří     Kč    400,- 

Finanční výbor 

Ing. Prokopová Alexandra  Kč        0,- 
Mgr. Kubrycht Martin   Kč    600,- 

Kontrolní výbor 

Ing. Zuzana Klimplová   Kč    600,- 
Michal Pilař    Kč    200,- 
Pavel Nevečeřal    Kč    400,- 

b)   u k l á d á 
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

        Z: Ing. Gabriela Křížková 
        T: 24. 2. 2021 
 
 

13. 
Výjimka ze zadávacího řádu veřejných zakázek – Rámcová smlouva na stavební 

práce – opravy asfaltových povrchů na místních a veřejných účelových 
komunikacích na území Městského obvodu Pardubice I 

 
Usnesení č. 455 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Opravy asfaltových povrchů na místních a 
veřejných účelových komunikacích na území Městského obvodu Pardubice I“ společnosti 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, 
IČ 25253361, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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14. 
Výjimka ze zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o službách – 

„Likvidace bioodpadu z údržby veřejné zeleně na území městského obvodu 
Pardubice I“ 

 
Usnesení č. 456 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Likvidaci bioodpadu z údržby veřejné 
zeleně na území městského obvodu Pardubice I“ společnosti whitemedia cz s. r. o., 
místem podnikání Dašická 1740, 530 03 Pardubice, IČ 27487661, dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

15. 
Schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb č. 26/2020 

 
Usnesení č. 457 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 26/2020, uzavřené s poskytovatelem – 
společností Služby města Pardubic, a. s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572, 
na pronájem 4 ks kontejnerů o obsahu 1100 l, které jsou využívány objednatelem pro uložení 
sebraného směsného komunálního odpadu od občanů města z ručního sběru a z parku 
Na Špici (součástí smlouvy je i vývoz a likvidace odpadu z kontejnerů), dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

16. 
Výjimka ze zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo – Vydávání 

informačních novin městského obvodu Pardubice I pod názvem „Pardubická 1“ 
 
Usnesení č. 458 50/02/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Vydávání informačních novin městského 
obvodu Pardubice I pod názvem „Pardubická 1““ společnosti Profi-tisk group s.r.o., se 
sídlem Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc, IČ 26868954, dle přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 


