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

 

 

Přehled usnesení 
ze 48. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 11. 1. 2021 od 15:00 h on-line 

 
Přítomni:  Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. 

Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni: Bc. Alena Stehnová (pracovní neschopnost) 
 
 

Schůzi zahájil místostarosta městského obvodu Pardubice I a přivítal všechny zúčastněné. 
Zároveň konstatoval, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 48. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Vyjádření k PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny 

– PHQ Pardubice“ 

3. Vyjádření k PD pro oznámení stavby „Novostavba rodinného domu Na Sádkách“ 

4. Diskuze 

 
Program 48. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen         (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 48. schůze Rady MO Pardubice I 
 
Zápis ze 47. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 48. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 48. schůze RMO byly jmenováni: Jaroslav Menšík 

Vladimír Martinec 
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1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 3, zdrž. 1) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 1317/2 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, Pardubice za účelem umístění 
plechové boudy. 
Zdůvodnění: 
RMO doporučuje poskytnutí pozemku formou dlouhodobého pronájmu. 
 
 

BOD 1.2 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s přemístěním 2 reklamních zařízení společnosti DOVAST s.r.o., IČO 28800940, se sídlem 
Pardubice – Bílé Předměstí, Štrossova 239, PSČ 530 03 a to: 
- 1 ks reklamního zařízení o rozměru 2,12 m x 1 m z části pozemku označeného jako p. p. č. 

4210/4 v k. ú. Pardubice na část pozemku označeného jako p. p. č. 4132/2 v k. ú. Pardubice 
(č. 1) 

- 1 ks reklamního zařízení o rozměru 2,4 m x 0,8 m z oplocení umístěného na části pozemku 
označeného jako p. p. č. 4210/4 v k. ú. Pardubice na část pozemku označeného jako p. p. č. 
4210/4 v k.ú. Pardubice (č. 2). 

Zdůvodnění: RMO respektuje stanovisko OD MmP – důvodem je možné ohrožení 
bezpečnosti provozu na MK. 

 
 

BOD 1.3 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou pozemků: 
- pozemku označeného jako p. p. č. 1402/8 o výměře 346 m2, části pozemku označeného jako 

p. p. č. 507/1 o výměře cca 975 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice za 

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku označeného jako p. p. č. 
5208/3 o celkové výměře 2.970 m2 v k.ú. Pardubice (990 m2) 

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku označeného jako p. p. č. 1542 
o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice (105,6 m2) 

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 vzhledem k celku pozemku označeného jako p. p. č. 619 
o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice (225,4 m2), ve vlastnictví žadatele xxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 

Zdůvodnění: V souladu se stanovisky odborů MmP a odborů MO rada žádost neschválila. 
 
 

2. 
Vyjádření k PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Nová budova 

ČSOB pojišťovny – PHQ Pardubice“ 
 

Usnesení č. 431 48/01/21    (pro 4, 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 vydání rozhodnutí o umístění stavby „Nová budova ČSOB 
pojišťovny – PHQ Pardubice“ na pozemcích p. č. 232/1, 935/1, 1718/1, 1736, 1737/1, 1737/6, 
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1737/8, 1737/15, 1739/3, 1739/4, 1740/5, 1740/6, 2604/1, 2605/56, 2634/2, 2787/3, 5170, 
5171, 5184, 5185, st. p. č. 7320, 2082/42 v k. ú. Pardubice. 
 
 

3. 
Vyjádření k PD pro oznámení stavby „Novostavba rodinného domu 

Na Sádkách“ 
 
 

Usnesení č. 432 48/01/21    (pro 4, 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 oznámení stavby „Novostavba rodinného domu Na Sádkách“ 
na pozemku p. č. 1383/7, 1384/28, 1386/7, 1387/5 v k. ú. Pardubice. Stavebníkem je 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 
 
 


