
KONCEPCE  NOVÉHO  AREÁLU 
PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN

NA PRAVÉM BŘEHU LABE, VEDLE MOSTU PAVLA WONKY

© PARDUBICE – ZELENÁ BRÁNA POLABÍ, z. s. 

© H.A.N.S. STAVBY, a. s.



Identifikační údaje záměru:
Dočasná instalace mobiliáře sloužícího k provozu Pardubického letního kina Pernštejn, zejména dočasné umístění mobilních staveb - projekční 
kabiny, konstrukce projekčního plátna, stánku s občerstvením, skladů, mobilních toalet, zahradních altánků, laviček, zabezpečené kabeláže 
vedené pod povrchem.

Druh a účel umisťované stavby: 
Provozní zařízení Pardubického letního kina s doplňkovými stavbami pro kulturní účel. Umístění dočasných mobilních staveb na pozemku dle 
předloženého situačního výkresu.

Určení prostorového řešení stavby:
 sestava stánků s občerstvením (kontejner s dřevěným laťováním, terasou a pergolou, rozměry 2,5 x 6 m)
 promítací kabina (kontejner s dřevěným laťováním, rozměr cca 2,5 x 4 m)
 promítací plátno na konstrukci lešení (Layher Allround, délka cca 16 m, výška cca 10 m)
 hlediště (lavičky s čtyřbodovým podepřením, lehátky, plastové židličky, sestava slunečníků a altánků)
 led obrazovka na příhradovém rámu o rozměru cca 4 x 4 m (pouze za předpokladu získání dotace MMP)
 podzemní areálový rozvod nn, vedeno v hloubce cca 1,5 m, celková délka 200 m
 mobilní toalety

Pozemky, na kterých se záměr umisťuje:
Pozemková parcela č. 355/14 o výměře  7.137  m2  v  katastrálním  území Pardubice, který Rada města Pardubic svým usnesením č. R/8757/2018 
ze dne 17. září 2018 přenechala bezplatně k užívání zapsanému spolku PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA POLABÍ na dobu 5 let s přednostním právem 
na uzavření smlouvy  o  výpůjčce  o  dalších  5  let  po  předchozím  schválení  v  orgánech  města  za  účelem  konání  Pardubického letního kina.

























PARDUBICE  ZELENÁ BRÁNA POLABÍ, zapsaný spolek
Palackého třída 250 - Zelené předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 066 79 331, DIČ: CZ 066 79 331

Zastoupený Ing. Leošem Kvapilem, předsedou spolku.
Zapsaný ve spolkovém rejstř íku vedeném Krajským soudem v Hradci  Králové oddí l  L ,  v ložka 11576.

Telefon: +420 724 701 077, +420 602 459 579

E-mail: kvapil@pernstejn.cz, kvapil@letni-kino.cz, info@letni-kino.cz
www.letni-kino.cz, www.zazitkyzpardubic.cz 
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