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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 42. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 28. 4. 2021 
od 16:30 hodin v Arše - Sboru církve bratrské, Lonkova 512, Pardubice 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová (od 16:33 hod.), 
Ing. František Weisbauer 

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:   --- 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
3. Vyjádření k územnímu řízení 

 
 

1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 397 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 3/2021 - Organizace 
promenádních koncertů v městském obvodě Pardubice II v roce 2021 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina, projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 398 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Ředitelství silnic a dálnic ČR o  
-vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, kdy část 
této stavby bude realizovaná na dalších pozemcích nebo na jejich částech:  
-částech pozemků označených jako p.p.č. 5208/3 o výměře 1.064 m2, p.p.č. 1542 o výměře 37 m2, vše 
v k.ú. Pardubice (v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 2/3 vzhledem k celku viz 
LV č. 75177) 
-části pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice (v podílovém vlastnictví 
statutárního města Pardubice ve výši 39/40 vzhledem k celku viz LV č. 75188) 
-části pozemku označeného jako p.p.č. 5207/18 o výměře 299 m2, v k.ú. Pardubice (v podílovém 
vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 11/16 vzhledem k celku viz LV č. 75304)  
-částech pozemků označených jako p.p.č. 886/39 o výměře 34 m2, p.p.č. 886/40 o výměře 8 m2,  p.p.č. 
1138/8 o výměře 79 m2, p.p.č. 1270 o výměře 79 m2, pozemku označeném jako p.p.č. 1455/43 o 
výměře 12 m2, p.p.č. 1457/2 o výměře 65 m2, p.p.č. 2696/4 o výměře 51 m2, častech pozemků 
označených jako p.p.č. 2994/2 o výměře 435 m2, p.p.č. 5207/1 o výměře 143 m2, p.p.č. 5207/2 o 
výměře 188 m2, p.p.č. 5207/3 o výměře 224 m2, p.p.č. 5207/4 o výměře 182 m2, p.p.č. 5207/5 o 
výměře 172 m2, p.p.č. 5207/6 o výměře 165 m2, p.p.č. 5207/12 o výměře 73 m2, p.p.č. 5207/13 o 
výměře 136 m2, p.p.č. 5207/16 o výměře 1.215 m2, p.p.č. 5207/17 o výměře 240 m2, p.p.č. 5207/19 o 
výměře 113 m2, p.p.č. 5208/2 o výměře 19 m2, p.p.č. 5208/9 o výměře 53 m2, p.p.č. 5208/10 o výměře 
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152 m2, p.p.č. 5208/11 o výměře 27 m2, pozemcích označených p.p.č. 5208/12 o výměře 19 m2, p.p.č. 
5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, vše v k.ú. 
Pardubice  
- částech pozemků označených jako p.p.č. 625/2 o výměře 295 m2, p.p.č. 670/2 o výměře 72 m2, p.p.č. 
670/3 o výměře 124 m2, p.p.č. 670/4 o výměře 71 m2, p.p.č. 670/5 o výměře 14 m2, p.p.č. 670/6 o 
výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová (ve vlastnictví statutárního města Pardubice LV č. 50001),  
v rozsahu cca 627 m2 trvalého záboru a v rozsahu cca 5.887 m2 dočasného záboru, formou uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby 
-vyjmutí pozemků označených jako p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová ze smlouvy o podmínkách 
provedení stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“ 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 399 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Ředitelství silnic a dálnic České republiky o 
zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 49/29, p.p.č. 49/30, p.p.č. 49/38, p.p.č. 69/6, p.p.č. 70/4, p.p.č. 70/5, p.p.č. 314/10, p.p.č. 534/2, 
p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č. 562/2, p.p.č. 645/6, p.p.č. 645/19, p.p.č. 647/1, p.p.č. 647/2, p.p.č. 
668/13, p.p.č. 668/14, p.p.č. 668/22, p.p.č. 668/23, p.p.č. 668/27, p.p.č. 668/28, p.p.č. 668/29, p.p.č. 
668/32, p.p.č. 668/45 k.ú. Trnová, p.p.č. 886/33, p.p.č. 886/35, p.p.č. 886/41, p.p.č. 2985/2, p.p.č. 
2986/7, p.p.č. 5173/62, p.p.č. 5173/66, p.p.č. 3618/5, p.p.č. 3670/11, p.p.č. 5162/25, p.p.č. 5162/27 k. 
ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, ve prospěch společnosti Služby města 
Pardubic a.s. za účelem uložení a provozování souboru veřejného osvětlení  v rámci akce „ I/36 
Pardubice Trnová – Fáblovka-Dubina“.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 400 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Společnost GasNet, s.r.o. o zřízení věcného 
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3706/6, p.p.č. 3707/7, p.p.č. 3855/7, p.p.č. 
3855/12, p.p.č. 4336, p.p.č. 4376/1 vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 
9232-2219/2019 a na částech pozemků označených jako p.p.č. 246/2, p.p.č. 246/3, p.p.č. 246/4, p.p.č. 
246/5, p.p.č. 246/6 vše v k.ú. Rosice nad Labem, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1807-
2219/2019, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS 
Pardubice – kpt. Bartoše+1“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 401 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 
203, 204, 205, 206, 207 a 208 v ulici Nová 207 v Pardubicích o prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 3702/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 402 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí nabídkou společnosti Fáblovka reality s.r.o. odkoupení 
pozemku p.p.č. 4244/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Pardubice za kupní cenu 747,- Kč/m2. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 403 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se změnou stavby před dokončením s názvem „Areál 
firmy Recutech s.r.o.“ dle projektové dokumentace APRIS PRO s.r.o., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice 
pro investora Recutech s.r.o. se sídlem Poděbradská 289, Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 404 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „FTTH_Pardubice_Bělehradská513 

_PABEL1“ dle projektové dokumentace COM PLUS CZ, a.s., Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9 z 
důvodu uložení kabelů elektronických komunikací pro investora CETIN, a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Přílohy k usnesení: 397 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 29. 4. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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        Příloha k usnesení RMO č. 397 ze dne 28. 4. 2021 
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Projekt č. 3/2021 Organizace promenádních koncertů v městském obvodě 

Pardubice II v roce 2021 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
 
Cíl: Pokračovat v tradici zavedených promenádních koncertů na Pergole 

v Polabinách 
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu 
 
Organizace: Městský obvod zorganizuje promenádní koncerty různých hudebních žánrů ve 

spolupráci s panem Zdeňkem Vítkem, který bude zajišťovat organizaci v den 
konání koncertů 

 
Místo konání: Veřejné prostranství Na pergole, ul. Kosmonautů, Pardubice 
 
Termín: Vybrané neděle v termínu od 20. 6. do 12. 9. 2021 /16:00 – 18:00 hodin/ 
 
Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského 

obvodu, v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách 
městského obvodu  

 
Financování: Výdaje na organizaci promenádních koncertů hradí městský obvod Pardubice II 

z rozpočtu na rok 2021 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále 
 
Rozpočet:  75.000,- Kč 
 
Výdaje:  - dohoda o provedení práce                                    

- služby – úhrady koncertů                                             
- poplatky OSA                                                                    
- ostatní /věcné dary, občerstvení apod./       

 
Úhrady: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných 

služeb, uzavřené dohody o provedení práce po ukončení projektu a dle výměru 
poplatků ve smlouvě s OSA         

 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 28. 4. 2021 
usnesením č. 397.   
 
starosta    
 
  
   


