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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 26. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 25. 5. 2020 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš (od 16:35 hod.), Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, 

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. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2019 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2020 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
7. Diskuse 
 
1. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2019 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek.  
Usnesení č. 258 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- bere na vědomí návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2019 v rozsahu 

předloženého materiálu 
- ukládá předložit návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2019 k projednání 

zastupitelstvu a doporučuje souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 
T: 24. 6. 2020 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2020 
Zprávu přenesl starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
informativní zprávu o čerpání rozpočtu na vědomí. 
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl starosta. Po dohodě členů rady byla žádost společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. 
stažena z programu. Projednávána byla tedy pouze žádost investora xxx. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 259 

Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Sklad k objektu č.p. 155“ 

Pardubice – Cihelna, k.ú. Pardubice parc.č. 3638/40 dle projektové dokumentace xxx pro investora xxx 
z důvodu vzniku novostavby skladu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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4. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 260 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství pro 
umístění stánku s občerstvením, především Pohádkovou zmrzlinou, na nevyužité betonové ploše před 
mostem P. Wonky v termínu 26.6. 2020 – 1.9. 2020, žadatel Pardubice-Zelená Brána Polabí, zapsaný 
spolek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Před hlasováním o prvním návrhu na 
usnesení žadatele xxx bylo znění usnesení upraveno na nesouhlas. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 261 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej pozemku označeného jako 
p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 3615/2 o výměře cca 1.668 m2, 
vše v k.ú. Pardubice za účelem vybudování prodejního a servisního místa pro automobily, elektromobily 
a hybridní vozidla z důvodu rozporu s územním plánem a kolize se stavbou SV obchvatu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před dalším hlasováním o žádosti xxx proběhla diskuse, na jejímž základě bylo původní usnesení 
rozděleno na dvě samostatná usnesení. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 262 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o prodloužení doby nájmu pronajaté části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře 54 m2 (dle geometrického plánu č. 7120-266/2011 
st.p.č. 10973) v k.ú. Pardubice, na dalších 10 let, tj. do 1. 1. 2031. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 263 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o vydání souhlasu vlastníka pozemku se 
zápisem stavby na části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře 54 m2 (dle geometrického 
plánu č. 7120-266/2011 st.p.č. 10973) v k.ú. Pardubice, do katastru nemovitostí. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Žádost společnosti Jungle Pardubice s.r.o. byla projednána bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 264 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnost Jungle Pardubice s.r.o. o  
- výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice za účelem 
vybudování přístupového chodníčku v rámci akce „Výměník Aylla“, 
- odkoupení vybudovaného chodníčku na části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře 5 m2 
v k.ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 265 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o 
veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010,  
č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016,  
č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019 v předloženém rozsahu bez 
připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Diskuse 
Pan Hanzlík požádal o řešení úpravy zeleně na Cihelně. Dále bylo diskutováno o možnostech ochrany 
stromů při výsadbě. 
Ing. Vitochová vznesla dotazy týkající se rušení nočního klidu a sporů mezi sousedy. Reagoval starosta – 
po 22. hodině nutné volat městskou policii, podezření ze spáchání přestupku je též možno oznámit na 
odboru vnitřních věcí ÚMO Pardubice II. 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 17:25 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 26. 5. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


