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

 

Č. j.   UMOI/179/2022/SEKR/Mt 
Ev. č.   512/2022 
Spis. zn.  49/2022 
 

Přehled usnesení 
ze 65. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 10. 1. 2022 od 15:00 h v kanceláři starostky 
 

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:  
 

 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I a přivítala všechny zúčastněné. 
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 

1. 
Vyjádření k architektonické studii – Rezidenční objekt Pardubice – Labská 

 
- host Ing. V. Engelmajer a Jiří Horák seznámil přítomné s předloženým materiálem a 

zodpověděl dotazy 
 
Závěr: 
Oslovit KUA RmP – vyžádat stanovisko k předmětné studii. 
 
 

2. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 2.1 

Usnesení č. 657 65/01/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene ve prospěch xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, na částech pozemků označených jako p. p. č. 3000/1, p. p. č. 
3000/3, p. p. č. 3000/9, p. p. č. 3000/23, p. p. č. 3000/24, p. p. č. 3000/25, p. p. č. 3906/14, 
p. p. č. 3907/7, p. p. č. 3909/2, p. p. č. 3909/4, p. p. č. 3910/4, p. p. č. 3911/2, p. p. č. 3911/9, 
p. p. č. 3913/2, p. p. č. 3913/3, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 9897-
082/2021, za účelem provozování uloženého optického kabelu v ul. Hlaváčova. 
 
 

BOD 2.2 

Usnesení č. 658 65/01/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, 
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se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na částech 
pozemků označených jako p. p. č. 612/21, p. p. č. 615/10, p. p. č. 615/16, p. p. č. 616/1, p. p. 
č. 619/2, p. p. č. 619/4, p. p. č. 619/5, p. p. č. 723/1, p. p. č. 723/32, p. p. č. 723/33, p. p. č. 
723/35, p. p. č. 723/39, p. p. č. 832/28, p. p. č. 851/12, p. p. č. 2742/19, p. p. č. 2742/36, p. p. 
č. 2742/131, p. p. č. 2742/142, p. p. č. 2981/24 a na podílu ve výši 1/6 vzhledem k celku 
na pozemku označeném jako p. p. č. 612/23, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrického 
plánu č. 9626-182/2020, za účelem provozování uloženého optického kabelu v ul. Na Drážce, 
Bezdíčkova a Na Okrouhlíku. 
 
 

BOD 2.3 

Usnesení č. 659 65/01/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 1759/14 o výměře 96 m2, p. p. č. 

2629/15 o výměře 182 m2, vše v k. ú. Pardubice, společnosti Asko Invest Tschechien s.r.o., 
IČO 28538757, se sídlem Praha 10 – Štěrboholy Nákupní 444/6, PSČ 12000, za účelem 
výstavby zastávky MHD v rámci stavby „Zastávky BUS, ASKO Pardubice“ 

b) s odkoupením vybudované zastávky MHD na částech pozemků označených jako p. p. č. 
1759/14 o výměře 96 m2, p. p. č. 2629/15 o výměře 182 m2, vše v k. ú. Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. 

 
 

BOD 2.4 

Usnesení č. 660 65/01/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou pozemku označeného jako p. p. č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k. ú. Pardubice 
Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320, se sídlem Pardubice, 
Bulharská 961, PSČ 53003. 
 
 

BOD 2.5 

Usnesení č. 661 65/01/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se vzdušným přesahem zateplovacího systému 250 mm na objektech č. p. 1484 
na pozemcích označených jako st. p. č. 245/3 a st. p. č. 245/1, vše v k. ú. Pardubice a na 
objektu č.p. 1490 na pozemku označeném jako st. p. č. 245/2 v k. ú. Pardubice společnosti 
NAVIGON s.r.o., IČO 09769749, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, zasahujícího do pozemků označených jako p. p. č. 252/1, p. p. č. 252/18, 
p. p. č. 252/27, p. p. č. 2665/26, p. p. č. 2665/27, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví města.  

 
 

3. 
Vyjádření k PD pro územní řízení na akci „Pardubice, Kyjevská 33 knn“ 

 
Usnesení č. 662 65/01/22    (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 územní řízení na akci „Pardubice, Kyjevská 33 knn“. Jedná se 
o nové kabelové vedení NN. Žadatelem je společnost PEN-projekty energetiky, s. r. o., se 
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sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 26011701, investorem je ČEZ 
Distribuce a. s. 
 
 

4. 
Vyjádření k technické infrastruktuře – pro územní řízení k umístění stavby, 

změně využití území a změně stavby na akci „BD WINTROVA II“ 
 
STAŽENO 
Zdůvodnění: 
Rada městského obvodu nemá dostatek informací a žádá investora o doplnění informace o 
stavbě BD Wintrova II. 
 
 

5. 
Aplikace směrnice „o ochraně oznamovatelů“ v podmínkách 

městského obvodu Pardubice I 
 
Usnesení č. 663 65/01/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) b e r e   n a   v ě d o m í 

usnesení rady města Pardubic č. R/6963/2021 (pro 11, proti 0, zdrž. 0) ze dne 13. 12. 
2021, kterým rada města schválila vydání směrnice „o ochraně oznamovatelů“; směrnice 
tvoří přílohu tohoto usnesení, 

b) s o u h l a s í 
s aplikací směrnice „o ochraně oznamovatelů“ v podmínkách městského obvodu 
Pardubice I. Oznámení, která spadají do působnosti městského obvodu Pardubice I, 
budou oznamovatelé adresovat na Útvar interního auditu statutárního města Pardubice. 
Příslušné kontaktní údaje budou uveřejněny na internetových stránkách města a zároveň 
na internetových stránkách městského obvodu. Přijatá oznámení budou vyřizována dle 
uvedené směrnice. Směrnice tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 
 

 

6. 
Projednání aktualizace Jednacího řádu Rady městského obvodu Pardubice I – 

na rok 2022 
 
Usnesení č. 664 65/01/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
p o v ě ř u j e 
předložit Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení ve formátu sledování změn oproti původnímu jednacího řádu. 
      T: 24. 1. 2022 
      Z: Gabriela Křížková, tajemnice 
 
 

7. 
Zrušení usnesení o změně statutu 

 
Usnesení č. 665 65/01/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r u š í 
usnesení č. 623 (61/10/21) přijaté Radou městského obvodu Pardubice I dne 25. 10. 2021: 
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Rada městského obvodu Pardubice I 
a) s e   s e z n á m i l a 

s právním názorem statutárního města Pardubice o kompetenci vydání stavební uzávěry 
jakožto nástroje územního plánování a vyzývá radu města Pardubice, aby projednala a 
vydala územní opatření o stavební uzávěře dle navržených principů omezení výstavby 
bytových domů v rozsahu dle přílohy č. 1. Zároveň v souladu s výsledky jednání, 

b) n a v r h u j e  
změnu obecně závazné vyhlášky města Pardubic, kterou se vydává Statut města 
Pardubic s výslovným zmocněním pro Radu MMP pro vydání územního opatření 
o stavební uzávěře, 

c) p o v ě ř u j e  
starostku MOI k předání této informace nejpozději do 5.11. 2021. 

 
 

8. 
Návrh na udělení souhlasu s užíváním veřejného prostranství – prostory v parku 
– Bubeníkovy sady – pořádání festivalu s hudebním programem – Summer Night 

Food Festival Pardubice 
 
STAŽENO 
Zdůvodnění: 
Žadateli bude doporučen jiný prostor – ul. U Stadionu 
 
 
 


