Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic

Zápis č. 18 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 11. 2020
konané prostřednictví videokonference
Přítomni: Martin Charvát, Dušan Stránský, Petr Gloss, Michal Koláček, Miloš Vendolský, Martin
Štefka, Petr Kotýnek, Ondřej Karas, Miroslav Šrámek, Ondřej Jaroš, Hana Demlová, Lukáš Filip,
Václav Stříteský, Alena Stehnová, Radek Hejný, Jiří Rejda, Martin Schaffer, Zuzana Kavalírová,
Kateřina Skladanová, František Meduna, Miroslav Macela, Vladimíra Pilná
Omluveni: Roman Sodomka, Vítězslav Čapek, Josef Jirout
Nepřítomni: Vítězslav Štěpánek, Petr Heřmanský, Petr Králíček, Jan Chvojka
ověřitel: Ondřej Karas
termín další komise: 21. 12. 2020, Štrossova 44, zasedací místnost přízemí popř.
videokonference - bude upřesněno

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat

(bod I. pro 0, proti 11, zdržel se 1,
bod II. pro 0, proti 11, zdržel se 1)

I. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení (oboustranný billboard na nosném sloupu) o
rozměru každé reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m, na části pozemku označeného jako p.p.č. 3928/1 v k.ú.
Pardubice (ul. Hlaváčova), společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798,
530 12 Pardubice - Dubina, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,Kč/m2/měsíc + DPH.
II. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m na části pozemku označeného jako p.p.č.
4808/3 v k.ú. Pardubice (Masarykovo nám.), společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se
sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za
cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH.
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Návrh usnesení č. 2 nebyl přijat

(pro 0, proti 11, zdržel se 1)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
umístění 1 ks reklamního banneru o rozměru 2 m x 1 m na oplocení umístěném na pozemku
označeném jako p.p.č. 2433/1 v k.ú. Pardubice společnosti OZA s.r.o., IČO 27529479, se sídlem 17.
listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou,
za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH.

Návrh usnesení č. 3 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 3 m x 2,5 m na severní stěnu budovy čp. 303, která je
součástí pozemku označeného jako st.p.č. 795, Zelené Předměstí, vše v k.ú. Pardubice
XXXXXXXXXXXXX,na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH.

Číslo návrhu: 4
Přijaté usnesení č. KPR/308/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4210/4 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice, společnosti
MeDiLa spol. s r.o., IČO 63217767, se sídlem Štrossova 1931, Bílé předměstí, 530 03 Pardubice, na
dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 700,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování
dočasného/mobilního stanu, popř. kontejneru pro drive-in odběrové zařízení (pro odběry
materiálu na vyšetření COVID – 19).

Číslo návrhu: 5
Přijaté usnesení č. KPR/309/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 262/5 o výměře 80 m2 v k.ú. Dražkovice, ve
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, IČO
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60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, s příslušností k organizační složce
právnické osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní správy
majetku Pardubice, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, pro statutární město Pardubice na
dobu určitou od 1. 11. 2020 do 30 . 9. 2028, za nájemné ve výši 4.880,- Kč/rok (61,- Kč/m2/rok) za
podmínky úhrady částky ve výši 813,34 Kč za bezesmluvní užívání části pozemku za období listopad
až prosinec 2020 za účelem užívání části pozemku jako klidové zóny u cyklostezky,

Číslo návrhu: 6
Přijaté usnesení č. KPR/310/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

I. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 5208/1 o výměře 196 m2, částí pozemků označených jako
p.p.č. 2779/2 o výměře 200 m2, p.p.č. 2783/58 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ
70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, pro statutární
město Pardubice, na dobu určitou od data převzetí předmětných pozemků do doby kolaudace
stavby za nájemné 1,- Kč/m2/rok za účelem realizace stavby „Cyklistická stezka I/36 Trnová –
Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.
II. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na pozemku označeném
jako p.p.č. 5208/1 o výměře 196 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého
951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, ve prospěch statutárního města Pardubice, spočívajícího
v právu vstupu a vjezdu a v povinnosti strpět umístění stavby cyklostezky vybudované v rámci
investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“, za jednorázovou
náhradu ve výši 1,- Kč/m2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena
na dobu určitou od data převzetí předmětných pozemků do data uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene.

Návrh usnesení č. 7 byl stažen
KPR doporučila jednání se žadatelem – předseda komise, OMI

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1807/18 o výměře 2.276 m2 (dle geometrického
plánu č. 9479-49/2020 p.p.č. 1807/19) v k.ú. Pardubice spolku Ústřední automotoklub České
republiky z. s., IČO 00565555, se sídlem Na strži 1837/7, Krč, 140 00 Praha za účelem užívání
pozemku jako sportovní a výcvikové plochy areálu.
Výpůjčka je poskytována v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
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ze dne 18. 12. 2013. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o
smlouvě budoucí o výpůjčce.

Číslo návrhu: 8
Přijaté usnesení č. KPR/311/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

I. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 4210/4 o výměře 140 m2, p.p.č. 2772/30 o výměře
3 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Senior rezidence Štrossova s.r.o., IČO 02371294, se sídlem
Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o
převodu stavby na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele,
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování veřejně
přístupových zpevněných ploch (2 x vstup do objektu, 1 x sjezd na nově vybudovaná parkovací
stání, 1 x přístupový chodník ke kontejnerovým stáním).
Smlouva o výpůjčce bude obsahovat níže uvedené podmínky dané:
1. společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066:
- Požadujeme zachování přilehlé zastávku MHD. Zastávka může být ve výsledku posunuta blíž k
centru, avšak její výbavou nechť i nadále zůstane přístřešek pro cestující, třeba i upravený tak, aby
architektonicky ladil s novou stavbou.
- Stožáry trolejového vedení, které se nacházejí na straně Štrossovy ulice u zamýšlené stavby,
mohou být nově umístěny tak, aby stavbě nevadily, nebo aby stavba neohrozila jejich stabilitu.
Např. stožár u křižovatky s ulicí Ke Kamenci může být situován blíž
k vozovce, pokud bude odstraněn plot. Další stožár v pořadí může být posunut blíž k centru naproti
stožáru na druhé straně ulice a následný stožár pak může být odstraněn bez náhrady, pokud jeho
protějšek bude vyměněn za delší typ tak, aby mohl nést dlouhý výložník. Tyto úpravy však musí být
zahrnuty v PD jako samostatný objekt, protože se jedná o zařízení trolejbusové dráhy, které spadá
do kompetence speciálního stavebního úřadu.
- Požadujeme, aby stožáry, ať již budou stát kdekoliv, byly majiteli pozemků bezúplatně
tolerovány. Totéž požadujeme pro zařízení zastávky MHD.
- Výše uvedené návrhy musí být s námi během projektování konzultovány, bez ohledu na to, kdo
bude jejich realizaci nakonec hradit.
- V zájmovém území stavby se nenacházejí podzemní zařízení DPmP a. s.
- Trakční trolejové vedení zavěšené nad vozovkou Štrossovy ulice je v terénu patrné. Jeho napájecí
soustava je 600 V DC IT a minimální zóna bezpečného přiblížení od živých částí, jakož i od sběračů
projíždějících trolejbusů, činí 1 metr.
- Prostor zastávky MHD musí i během stavby zůstat volný pro bezpečný provoz MHD.
2. odborem dopravy MmP:
- vybudování technické infrastruktury musí odpovídat zásadám pro výstavbu technické
infrastruktury, se všemi platnými rozhodnutími vydanými oddělením speciálního stavebního úřadu
a dopravy OD MmP,
- vybudovaná infrastruktura musí být veřejná.
3. odborem hlavního architekta MmP:
- koordinace se záměrem města na pozemku -stavby domu pro seniory,
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4. odborem majetku a investic MmP:
- řešit komplexně i zeleň v uvažovaném prostoru kolem nové budovy na pozemcích města (západní
a jižní strana).
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena až po dořešení požadavku společnosti DOVAST s.r.o., IČO
28800940, týkajícího přemístění reklamních zařízení, které podléhá rozhodnutí orgánů města.
II. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
odkoupení staveb zpevněných ploch (2 x vstup do objektu, 1 x sjezd na nově vybudovaná parkovací
stání, 1 x přístupový chodník ke kontejnerovým stáním) vybudovaných na částech pozemků
označených jako p.p.č. 4210/4 o výměře 140 m2, p.p.č. 2772/30 o výměře 3 m2, vše v k.ú.
Pardubice, z vlastnictví společnosti Senior rezidence Štrossova s.r.o., IČO 02371294, se sídlem
Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za
kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše
uvedené stavby.

Číslo návrhu: 9
Přijaté usnesení č. KPR/312/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Terminál JIH, Pardubice“, umístěné na části pozemku
označeného jako p.p.č. 2168/10 o výměře 81 m2, v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti
UNIPETROL RPA, s.r.o., IČO 27597075, se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 43670 ve prospěch
statutárního města Pardubice, za podmínky, že při realizaci nebude žádným způsobem omezen
provoz čerpací stanice, nebudou zasaženy podzemní zařízení a sítě v majetku společnosti
UNIPETROL RPA, s.r.o.

Číslo návrhu: 10
Přijaté usnesení č. KPR/313/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 2499/140, p.p.č. 2665/28, p.p.č. 2798/27, p.p.č. 2643/1, p.p.č. 1778/65,
p.p.č. 3930/1, p.p.č. 4453/2, p.p.č. 4453/3, p.p.č. 2526/15, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 1169/1 v k.ú.
Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, ve prospěch společnosti ČD – Telematika a.s.,
IČO 61459445, se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000, spočívajícího v uložení a
provozování - překládky podzemního kabelového vedení veřejné komunikační sítěmi, konkrétně
PS 02.-22-10 MŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika v rámci akce „Modernizace
železničního uzlu Pardubice“ za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH, za podmínky

5

koordinace s investiční akcí "MUVD v Pardubicích - Terminál B" a za podmínky úpravy trasy kabelu
tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. Investorem stavby
bude Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 11000.

Číslo návrhu: 11
Přijaté usnesení č. KPR/314/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 492/40, p. p. č. 508/5, p. p.
č. 508/6, p. p. č 510/3, p. p. č. 510/5, p. p. č. 510/7, p. p. č. 510/15, p. p. č. 510/21 a p. p. č. 729, vše
v k.ú. Pardubičky, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1582-2676/2020, ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem,
za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p. p. č. 492/40, p.
p. č. 508/5, p. p. č. 508/6, p. p. č. 510/5, p. p. č. 510/7 k.ú. Pardubičky , ve výši
100,-Kč/bm + DPH u pozemků označených jako p. p. č. 510/3, p. p. č. 510/15, p. p. č. 510/21, p. p. č.
729 k.ú. Pardubičky, spočívajícího v provozování nově vybudovaného plynárenského zařízení
uloženého v rámci akce „Reko STL RS Pardubice-Závod“, délka trasy 302,15 m.

Číslo návrhu: 12
Přijaté usnesení č. KPR/315/2020
(bez podmínky: pro 10, proti 0, zdržel se 2,
s podmínkou zachování kořenového systému: pro 2, proti 3, zdržel se 7)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
zřízení budoucího věcného břemene - služebnosti a následné zřízení věcného břemene –
služebnosti na částech pozemků označených jako p.p.č. 2583/43, p.p.č. 2798/36, p.p.č. 2798/46,
vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994223, se sídlem Praha 1,
Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, ve prospěch statutárního města Pardubice, spočívajícího v
právu vstupu a vjezdu a v povinnosti strpět uložení přeložky výtlačných řadů v km 304,798
konkrétně SO 02-36-90 ŽST Pardubice hl.n., v rámci akce „Modernizace železničního uzlu
Pardubice“, za jednorázovou náhradu, kterou uhradí investor organizace Správa železnic, státní
organizace, IČO 70994234, neboť se jedná o přeložku potrubí vyvolanou investiční akcí této
organizace.

Číslo návrhu: 13
Přijaté usnesení č. KPR/316/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
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zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na části pozemku
označeném jako p.p.č. 2168/10 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.,
IČO 27597075, se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 43670, ve prospěch statutárního města Pardubice,
spočívajícího v právu vstupu a vjezdu a v povinnosti strpět uložení kabelu k novému světelnému
signalizačnímu zařízení v rámci stavby „Terminál JIH, Pardubice“, za jednorázovou úhradu ve výši
určenou dle znaleckého posudku.

Číslo návrhu: 14
Přijaté usnesení č. KPR/317/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
zřízení věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 2165/9 v k.ú. Pardubice, v
rozsahu geometrického plánu č. 9466-315/2020 ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic
a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, za
jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm+DPH, spočívají v provozování stávající inženýrské sítě.

Číslo návrhu: 15
Přijaté usnesení č. KPR/318/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na části pozemku
označeném jako st.p.č. 4068/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, ve
prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka
inženýrské sítě, spočívající v umístění rozvaděče VO v rámci stavby „Terminál JIH, Pardubice“, za
jednorázovou náhradu ve výši stanovenou znaleckým posudkem. Rozsah věcného břemene bude
upřesněn geometrickým plánem po uložení sítě.

Číslo návrhu: 16
Přijaté usnesení č. KPR/319/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeném jako p.p.č. 494/2 v k. ú. Pardubičky
(v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1573-014/2020) ve vlastnictví společnosti KAREL
HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČO 25060996, se sídlem Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00
Praha 1, ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího
vlastníka inženýrské sítě, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou
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dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížený pozemek za účelem provádění
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení.
Služebnost bude zřízena in rem, za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč/bm/+DPH, na dobu
neurčitou v rámci investiční akce města „Rekonstrukce ulice Dělnická“.

Návrh usnesení č. 17 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako
p.p.č. 121/15 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a
místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu,
kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město
Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky kladného rozhodnutí orgánů Pardubického
kraje o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/50 předmětného pozemku.

Návrh usnesení č. 18 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 612/11 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
pozemku.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi GasNet,
s.r.o., IČO 27295567, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a
po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.

Návrh usnesení č. 19 nebyl přijat
(pro 1, proti 11, zdržel se 0)
KPR doporučila informovat žadatele o možnosti nájmu a doporučila vyzvat ostatní uživatele pozemku
k podání žádosti o nájem
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Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2978/1 o výměře cca 815 m2, v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
uvedené části pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud
bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.

Číslo návrhu: 20
Přijaté usnesení č. KPR/320/2020

(pro 9, proti 1, zdržel se 2)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 539/15 o výměře 2.439 m2, p.p.č. 539/17 o výměře 1.477
m2, p.p.č. 539/18 o výměře 1.642 m2, p.p.č. 539/22 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 539/21 o výměře
1.770 m2, p.p.č. 104 o výměře 121 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 19/665/20 ze dne 8.6.2020 ve výši 75,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.

Návrh usnesení č. 21 nebyl přijat

(bod I. pro 2, proti 7, zdržel se 3,
bod II. pro 4, proti 7, zdržel se 1)

I. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 454/6 o výměře 781 m2 v k.ú. Staré Čívice XXXXXXXXXXXXX,
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 35,-Kč/m2/rok + DPH v případě, že
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem stavby a užívání krytého parkovacího
stání pro osobní automobily a přívěs včetně oplocení pozemku.
II. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 454/6 o výměře 781 m2 v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
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městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.

Číslo návrhu: 22
Přijaté usnesení č. KPR/321/2020

(pro 9, proti 1, zdržel se 2)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 539/19 o výměře 1.860 m2, p.p.č. 539/24 o výměře 1.360
m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
19/665/20 ze dne 8.6.2020 ve výši 75,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
podléhajícímu DPH. Žadatel doloží písemný souhlas vlastníka pozemku označeného jako p.p.č.
539/23 k.ú. Staré Čívice s prodejem předmětných pozemků před projednáním žádosti v Radě města
Pardubic.

Návrh usnesení č. 23 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/1 o výměře cca 733 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práv
vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.

Návrh usnesení č. 24 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/1 o výměře cca 220 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.

Návrh usnesení č. 25 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 420 o výměře 3.345 m2, p.p.č. 421 o výměře 121 m2, p.p.č.
1067/9 o výměře 516 m2, vše v k.ú. Lány na Důlku, z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za žadatelkou navrženou kupní cenu 15,- Kč/m2 + DPH v případě, že
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy na pozemek označený jako p.p.č. 420
k.ú. Lány na Důlku uzavřené s XXXXXXXXXXXXX.

Návrh usnesení č. 26 nebyl přijat

(pro 0, proti 10, zdržel se 2)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Staré Čívice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Občanská a bytová výstavba s.r.o.,
IČO 47452111, se sídlem Bratranců Veverkových 680, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2008-05/2020 ze dne
4.10.2020 ve výši 1.800,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.200,- Kč
uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.

Přijaté usnesení č. KPR/326/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Staré Čívice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Občanská a bytová výstavba
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s.r.o., IČO 47452111, se sídlem Bratranců Veverkových 680, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za
kupní cenu navrženou městem ve výši 3.600,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
uvedené části pozemku, žadatelem.

Návrh usnesení č. 27 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 188/10 o výměře 733 m2 a části pozemku označeného jako
p.p.č. 188/3 o výměře cca 2.553 m2, vše v k. ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města
Pardubice do vlastnictví společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065, se sídlem tř. Svobody 956/31,
779 00 Olomouc, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 321950/20 ze dne 25. 5. 2020 ve výši 300,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku žadatelem.

Přijaté usnesení č. KPR/327/2020

(pro 11, proti 0, zdržel se 1)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 188/10 o výměře 733 m2 a části pozemku označeného jako
p.p.č. 188/3 o výměře cca 2.553 m2, vše v k. ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města
Pardubice do vlastnictví společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065, se sídlem tř. Svobody 956/31,
779 00 Olomouc, za kupní cenu navrženou městem ve výši 800,- Kč/m2+ DPH v případě, že
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým
bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem.

Návrh usnesení č. 28 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

I. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4319/2 o výměře 154 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.
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II. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 306/4 o výměře 172 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.
III. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 115/3 o výměře 354 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.

Návrh usnesení č. 29 nebyl přijat

(pro 0, proti 12, zdržel se 0)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 186 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře
cca 370 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 43 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města
Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se
sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem
na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.

Číslo návrhu: 30
Přijaté usnesení č. KPR/322/2020

(pro 10, proti 0, zdržel se 2)

I. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 2477/3 o výměře cca 3.460 m2 v k.ú.
Pardubice, včetně infrastruktury (na snímku vyznačeno oranžově), z vlastnictví společnosti IP stav
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s.r.o., IČO 62064339, se sídlem Družstevní 139, Polabiny, 530 09 Pardubice, do vlastnictví
statutárního města Pardubice. Výměra výše uvedené části pozemku bude upřesněna
geometrickým plánem.
II. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 2483/2 o výměře cca 1.570 m2
(nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma), p.p.č. 2424/4 o
výměře cca 197 m2, vše v k.ú. Pardubice (na snímku vyznačeno modře), z vlastnictví statutárního
města Pardubice do vlastnictví společnosti IP stav s.r.o., IČO 62064339, se sídlem Družstevní 139,
Polabiny, 530 09 Pardubice, za podmínky, že žadatel projedná se společností Služby města Pardubic
a.s., IČO 25262572, přeložku veřejného osvětlení na části pozemku označeného jako p.p.č. 2424/4
o výměře cca 197 m2, v k.ú. Pardubice.
Výměra výše uvedených částí pozemků bude upřesněna geometrickým plánem, který bude
odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.
Darovací smlouva bude uzavřena po doložení souhlasného vyjádření společnosti Služby města
Pardubic a.s., IČO 25262572, s prodejem části pozemku označeného jako p.p.č. 2424/4 o výměře
cca 197 m2 v k.ú. Pardubice.
Darovací smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na pozemek označený jako p.p.č. 2424/4 v
k.ú. Pardubice a po vkladu práva vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí.
III. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 2424/4 o výměře 123 m2, p.p.č. 2483/2 o výměře
328 m2, vše v k.ú. Pardubice, (na snímku vyznačeno fialově), společnosti IP stav s.r.o., IČO
62064339, se sídlem Družstevní 139, Polabiny, 530 09 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne
uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do
vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem
vybudování komunikace, cyklostezky a propojení veřejného osvětlení.
IV. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
odkoupení stavby vybudované komunikace, cyklostezky a propojení veřejného osvětlení na
částech pozemků označených jako p.p.č. 2424/4 o výměře 123 m2, p.p.č. 2483/2 o výměře 328 m2,
vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti IP stav s.r.o., IČO 62064339, se sídlem Družstevní 139,
Polabiny, 530 09 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč, a
to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu.

Návrh usnesení č. 31 nebyl přijat

(pro 2, proti 9, zdržel se 1)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
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směnu pozemků označených jako st.p.č. 8623 o výměře 343 m2, st.p.č. 9461 o výměře 307 m2, st.p.č.
8415 o výměře 163 m2, st.p.č. 6734 o výměře 577 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.390 m2), ve
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, za části pozemků označených jako p.p.č.
3638/2 o výměře cca 960 m2, p.p.č. 3638/29 o výměře cca 260 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem
1.220 m2), ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s, IČO 28800621, se sídlem Opatovice
nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, bez finančního vyrovnání. Výměra výše uvedených částí
pozemků bude upřesněna geometrickým plánem doloženým společností Elektrárny Opatovice, a.s,
IČO 28800621.
Před uzavřením směnné smlouvy bude vyhotoven znalecký posudek na stanovení ceny v čase a místě
obvyklé u pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice, a to pouze v případě, pokud budou
pozemky spadat do režimu DPH.
V směnné smlouvě bude zakotveno ustanovení o přechodu práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pokud bude uzavřena se společností TMobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, na pozemek označený jako st.p.č.9461 v k.ú. Pardubice.

Přijaté usnesení č. KPR/328/2020

(pro 9, proti 1, zdržel se 2)

I. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
prodej pozemků označených jako st.p.č. 8623 o výměře 343 m2, st.p.č. 9461 o výměře 307 m2,
st.p.č. 8415 o výměře 163 m2, st.p.č. 6734 o výměře 577 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví
statutárního města Pardubice, do vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s, IČO 28800621,
se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o přechodu práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pokud bude uzavřena se společností TMobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, na pozemek označený jako st.p.č.9461 v k.ú. Pardubice.
II. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 3638/2 o výměře cca 960 m2, p.p.č. 3638/29 o
výměře cca 260 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s, IČO
28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního
města Pardubice za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků žadatelem.

Číslo návrhu: 32
Přijaté usnesení č. KPR/323/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)
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I. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
budoucí odkoupení a následné odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 40/71 o výměře 4.597
m2, p.p.č. 40/100 o výměře 2.608 m2, p.p.č. 40/222 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Semtín, z
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za žadateli navrženou
kupní cenu ve výši 100,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na
stavbu technické infrastruktury vybudované na předmětných pozemcích v rámci investiční akce
„Lokalita Obora Pardubice“.
II. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
budoucí odkoupení a následné odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 40/73 o výměře 11 m2,
p.p.č. 40/112 o výměře 6 m2, p.p.č. 40/160 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Semtín, z vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za žadatelem navrženou kupní cenu
ve výši 100,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu
technické infrastruktury vybudované na předmětných pozemcích v rámci investiční akce „Lokalita
Obora Pardubice“.
III. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
budoucí odkoupení a následné odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 40/72 o výměře 480
m2, v k.ú. Semtín, z vlastnictví společnosti Bydlení v Zahradách Doubravice II s.r.o., IČO 07690908,
se sídlem Dělostřelecká 347/38, Střešovice, Praha 6, LV č. 748, do vlastnictví statutárního města
Pardubice, za žadatelem navrženou kupní cenu ve výši 100,- Kč, a to a to po vydání souhlasu či
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu technické infrastruktury vybudované na
předmětných pozemcích v rámci investiční akce „Lokalita Obora Pardubice“.
IV. Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
budoucí odkoupení a následné odkoupení stavby technické infrastruktury (komunikace, veřejné
osvětlení, veřejná zeleň, vodovod a kanalizace) na pozemcích označených jako p.p.č. 40/71 o
výměře 4.597 m2, p.p.č. 40/100 o výměře 2.608 m2, p.p.č. 40/222 o výměře 39 m2, p.p.č. 40/73 o
výměře 11 m2, p.p.č. 40/112 o výměře 6 m2, p.p.č. 40/160 o výměře 2 m2, p.p.č. 40/72 o
výměře 480 m2, vše v k.ú. Semtín, z vlastnictví společnosti Doubravice 21 s.r.o., IČO 06852586, se
sídlem Dělostřelecká 347/38, Střešovice, 162 00 Praha 6, do vlastnictví statutárního města
Pardubice, za kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního
úřadu na výše uvedenou stavbu budovanou v rámci investiční akce „Lokalita Obora Pardubice“.

Číslo návrhu: 33
Přijaté usnesení č. KPR/324/2020

(pro 12, proti 0, zdržel se 0)
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Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemcích označených jako p.p.č.
625/42, p.p.č. 625/33, p.p.č. 81/16, vše v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, a to škod
způsobených vlivy (např. sesuvem půdy, padáním kmenů, pádem stromů nebo jejich částí včetně
větví, přesahem větví a kořenů, zastíněním a apod.) z lesního pozemku označeného jako p.p.č.
625/8 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Číslo návrhu: 34
Přijaté usnesení č. KPR/325/2020

(pro 10, proti 0, zdržel se 2)

Komise pro pozemky a reklamu
Doporučuje
v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách
ve vlastnictví statutárního města Pardubice u zřízení věcných břemen v kolonce zveřejnění na
úřední desce změnu z původního textu "ano" na text "ne". Ostatní text zůstává beze změny.

Ověřeno dne: 1.12.2020
Dušan Stránský v.r.
Ondřej Karas v.r.
(Jména jsou uváděna bez titulů)

Zapsala:
Vladimíra Pilná
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