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

 

 
Přehled usnesení 

z 53. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 3. 5. 2021 od 14:00 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:  
 

Starostka stáhla z projednávání body č. 3, 6, 9. 
 

I. 
Program 53. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k PD stavby „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“ 
3. Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborného poradenství - STAŽENO 
4. Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - č. smlouvy objednatele: 25/2020 

ze dne 30. 12. 2020 
5. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu Pardubice I 

v souladu se zákonem o pozemních komunikacích - umístění prodejního zařízení 
6. Novelizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - STAŽENO 
7. Ukončení činnosti v Komisi pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 
8. Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby 

„INS_FTTH_CZ_1858_50612_Pardubice_teplovod_Zelené_Předměstí“ 
9. Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice I – změna - STAŽENO 
10. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 
11. Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby „Pardubice, ul. 

Okružní – kanalizace“ 
 
 

1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 491 53/05/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s vydáním 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) 
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- 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, částech 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 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, 

b) s vyjmutím 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“ 

 
 
BOD 1.2 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 4, zdrž. 1) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s umístěním venkovního informačního pylonu SO 141 společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., 
IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, na části pozemku 
označeném jako p. p. č. 1749/6 v k.ú. Pardubice, v rámci stavby „Galerie Pardubice“. 

Zdůvodnění: Důvodem neodsouhlasení je obecná formulace žádosti, bez informací o 
konkrétním umístění se nelze vyjádřit.  

 
 

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 výpůjčkou pozemku označeného jako p. p. č. 1807/18 o výměře 38.818 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti Fotbalgolf Pardubice s. r. o., IČO 09926712, se sídlem Jarní 154/28, 
Liberec XII - Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, za účelem výstavby a provozování aktivního 
sportovního Fotbalgolfového parku. 

Zdůvodnění: Není vyřešeno parkování a jedná se o komerční aktivitu. 
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BOD 1.4 

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 o prodejem částí pozemků označených jako p. p. č. 2798/33 o výměře 81 m2, p. p. č. 3926/1 
o výměře 25 m2 (dle geometrického plánu p. p. č. 2798/33) v k. ú. Pardubice společnosti 
KM For s. r. o., IČO 01538772, se sídlem 17. listopadu 182, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice za účelem zajištění přístupu a příjezdu pro obřadní síň PIETA v budově č. p. 182 
ul. 17.listopadu v Pardubicích. 

Zdůvodnění: Dříve již byl jinému subjektu prodej zamítnut a jedná se o komunikaci – příjezd 
pro více subjektů, proto prodej pouze jednomu z nich není vhodné. 

 
 

BOD 1.5 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou pozemků označených jako p. p. č. 4917/49 o výměře 24 m2, p. p. č. 4917/44 
o výměře 27 m2, p. p. č. 4914/18 o výměře 434 m2, p. p. č. 4917/35 o výměře 68 m2, p. p. č. 
4917/46 o výměře 13 m2, p. p. č. 4917/48 o výměře 76 m2, p. p. č. 4917/55 o výměře 512 m2 
(celkem 1.154 m2), vše v k.ú. Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, za pozemek označený 
jako p. p. č. 2798/32 o výměře 220 m2, části pozemků označených jako p. p. č. 2798/33 
o výměře 39 m2 p. p. č. 2798/31 o výměře 429 m2, p. p. č. 3926/1 o výměře 117 m2, p. p. č. 
3926/3 o výměře 227 m2, (dle GP č. 9868-31/2021 p. p. č. 2798/31 o výměře 1.032 m2) vše 
v k.ú. Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 
Zdůvodnění: Navrhovaná směna není pro město výhodná. Zároveň část pozemků se nachází 

mimo obvod Pardubice I.  
 
 
BOD 1.6 

Usnesení č. 492 53/05/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nevyužitím předkupního práva, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku 
označeného jako st. p. č. 6580 o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše 
v k. ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046. Vlastníkem je 
xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Pardubice. 
 
 
BOD 1.7 

Usnesení č. 493 53/05/21    (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 GasNet, s. r. o., IČO 27295567, 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na částech pozemků označených 
jako p. p. č. 372/1, p. p. č. 2672/14, p. p. č. 2672/17 k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném 
geometrickým plánem č. 9240-192228/2019, spočívajícího v provozování plynárenského 
zařízení uloženého v rámci stavby „Reko MS Pardubice – U Stadionu II“. 
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BOD 1.8 

Usnesení č. 494 53/05/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou pozemků označených jako p. p. č. 380/1 o výměře 3.183 m2, p. p. č. 383/1 o 
výměře 3.643 m2, p. p. č. 5091 o výměře 3.137 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti MIACOM 
Solutions s. r. o., IČO 06515908, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, 
za účelem pořádání sportovně-kulturní akce s názvem „Fotbalový festival“, který se bude 
konat ve dnech 11. června až 11. července 2021, výpůjčka na dobu určitou ode dne 9. 6. 2021 
do 12. 7. 2021. 
 
 
BOD 1.9 

STAŽENO 
 
 
BOD 1.10 

Usnesení č. 495 53/05/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti Pardubická Rozvojová, a. s., IČO 05815614, se sídlem Masarykovo náměstí 
1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na částech pozemků označených jako p. p. č. 
1737/8, p. p. č. 1737/15, p. p. č. 1740/6, p. p. č. 2605/56, p. p. č. 1736 v k. ú. Pardubice za 
účelem uložení 138 ks lanových kotev s injektovaným kořenem objektu SO 131 – Zajištění 
stavební jámy v rámci stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – PHQ, Pardubice“, za cenu 
100,-Kč/kotvu, dle § 1267. 
 
 
BOD 1.11 

Usnesení č. 496 53/05/21    (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 GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se 
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na částech pozemků označených 
jako p. p. č. 134/80, p. p. č. 277/5, p. p. č. 393/10, p. p. č. 2583/49, p. p. č. 2583/50, p. p. č. 
2661/2, p. p. č. 2664/4, p. p. č. 2664/5, p. p. č. 2664/9, p. p. č. 2665/11, p. p. č. 2668/6, p. p. č. 
2668/21, p. p. č. 2669/3, p. p. č. 2669/4, p. p. č. 2672/15, p. p. č. 2672/16, p. p. č. 3871 k. ú. 
Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9234-192221/2019, spočívajícího 
v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice – 
Sladkovského“ 
 
 

2. 
Vyjádření k PD stavby „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“ 
 
STAŽENO 
Doložit vyjádření OHA MmP 
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3. 
Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborného poradenství 

 
STAŽENO starostkou 
 
 

4. 
Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb -  
č. smlouvy objednatele: 25/2020 ze dne 30. 12. 2020 

 
Usnesení č. 497 53/05/21    (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. 25/2020 ze dne 30. 12. 2020, uzavřené 
s poskytovatelem – společností Služby města Pardubic, a. s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

5. 
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu 

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích -  umístění 
prodejního zařízení  

 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, 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 – grilu nebo udírny 1,2 m2, výdejního stolu 1 m2 a reklamního zařízení 

do 1 m2, od května do září 2021, pravidelně týdně, vždy od čtvrtka do neděle od 17.00 hod. – 

21.00 hod. na místní komunikaci - na chodníku před č. p. 4 na Pernštýnském náměstí. 
 
 

6. 
Novelizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 

STAŽENO starostkou 
 
 

7. 
Ukončení činnosti v Komisi pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu 

Pardubice I 
 

Usnesení č. 498 53/05/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

rezignaci Ing. Ivana Herynka na funkci člena Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje MO 
Pardubice I k dnešnímu dni. 

 
 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby 

„INS_FTTH_CZ_1858_50612_Pardubice_teplovod_Zelené_Předměstí“ 
 

STAŽENO 
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9. 
Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice I – změna 

 
STAŽENO starostkou 
 
 

10. 
Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 

 
Usnesení č. 499 53/05/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s pronájmem prostor o celkové výměře 167,10 m2, nacházejících se v budově č. p. 2605 
Arnošta z Pardubic, která je součástí pozemku označeného jako st. p. č. 7401/1, k. ú. a obec 
Pardubice, část obce Zelené Předměstí,  

a) společnosti SEKK s.r.o., IČ 648 24 195, se sídlem Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, 
za účelem nájmu jako kanceláře a sklady pro rozesílání vzorků do zdravotnických 
laboratoří, 

b) xxxxxxxxxxxxxxxx, IČ 73595624, se sídlem xxxxxxxxxxxxx, Pardubice, za účelem 
nájmu jako šicí dílna, showroom a výdejní místo pro e-shop, 

- výběr nájemce ponechává rada MO Pardubice I na městě Pardubice. 

 
 

11. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby 

„Pardubice, ul. Okružní – kanalizace“ 
 
Usnesení č. 500 53/05/21    (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 ohlášení a provádění stavby „Pardubice, ul. Okružní – 
kanalizace“ na pozemcích č. p. 744/45, 744/46, 744/47, 2742/36, 830/56, 830/58, 830/59 a 
830/60 v k. ú. Pardubice. Jedná se o výměnu kanalizace včetně přepojení kanalizačních 
přípojek. 
 
 
 


