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

 

Č. j.   UMOI/4215/2022/SEKR/Mt 

Ev. č.   8075/2022 

Spis. zn.  49/2022 
 

Přehled usnesení 
ze 78. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 28. 7. 2022  
 

Přítomni:  Ivana Dolečková, Mgr. Ondřej Šebek, Ing. Jiří Lejhanec 
 Ing. Gabriela Křížková 
Omluveni: Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec (dále jsou jména uváděna bez 

titulů) 

 

I. 
Program 78. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 

1. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu Pardubice I 
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění prodejního nebo reklamního 
zařízení a zařízení pro pořádání akcí 

 
Program 78. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
 

 

1. 

Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu 

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění 

prodejního zařízení nebo zařízení pro pořádání akcí 
 

Bod 1.1 

Usnesení č. 816 78/07/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání kulturní akce společnosti Friends Agency s.r.o., se sídlem Poděbradská 
292, Trnová, Pardubice, 530 09, IČO: 04542258 – umístění amerických veteránů v rámci akce 
Friends fest 2022 dne 12. 8. 2022 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích a spanilá jízda 
amerických veteránů přes třídu Míru.  
 

 

Bod 1.2 

Usnesení č. 817 78/07/22    (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
prodejního zařízení – restaurační předzahrádky společnosti Patapuf s.r.o., se sídlem 
Pernštýnské náměstí 117, 530 02 Pardubice, IČO 27480844, ve dnech 28. 7. - 31. 10. 2022 
na Pernštýnském náměstí před č. p. 117 na chodníku v Pardubicích. 
 

 


