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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 5. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(5. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.2.2011) 

 
Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady městského 
obvodu Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III (dle § 16 zákona 
128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského 
obvodu Pardubice III. 
______________________________________________________________________________ 

 
1. 

Vyjádření k územnímu řízení na stavbu „Optická přípojka EDERA – Pardubice, objekt 
B2, Na Drážce 418“ 

 
Usnesení R/53/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem trasy vedení optické přípojky tak, jak je uvedeno 
v situačním výkrese, který je součástí projektové dokumentace, pro územní řízení na akci 
„Optická přípojka EDERA – Pardubice, objekt B2, Na Drážce 418“, zpracované Ing. Romanem 
Čadenim, se sídlem Horníkova 22, 628 00 Brno, IČ 737 72 186 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k územnímu řízení na stavbu „Optická přípojka EDERA – Pardubice, objekt 

C1, Blahoutova 699“ 
 

Usnesení R/54/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem trasy vedení optické přípojky tak, jak je uvedeno 
v situačním výkrese, který je součástí projektové dokumentace, pro územní řízení na akci 
„Optická přípojka EDERA – Pardubice, objekt C1, Blahoutova 699“, zpracované Ing. Romanem 
Čadenim, se sídlem Horníkova 22, 628 00 Brno, IČ 737 72 186 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________ 

 
3. 

Výběr lokalit a zadání zpracování dokumentací pro dotaci z podprogramu „Podpora 
regenerace panelových sídlišť“ pro roky 2012 a dále 

 

Usnesení R/55/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje  

zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na Regeneraci panelového sídliště 
Dubina – lokality 3 a 6, 

2. rozhodla,  

že zhotovitelem dokumentace pro územní rozhodnutí na Regeneraci panelového sídliště 
Dubina – lokality 3 a 6 bude společnost PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 196 800,- Kč včetně DPH 20 %, 

3. vybrala  
lokalitu 5A (5A-S6, 5A-K1, 5A-K4) pro zpracování dokumentace pro stavební povolení,  

4. schvaluje  

zpracování dokumentace pro stavební povolení na Regeneraci panelového sídliště Dubina -
lokalita 5A, která je vymezena v dokumentaci pro území rozhodnutí, 

5. rozhodla,  

že zhotovitelem dokumentace pro stavební povolení na Regeneraci panelového sídliště 
Dubina - lokalita 5A (5A-S6, 5A-K1, 5A-K4) bude společnost PRODIN a.s., se sídlem 
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 za nabídkovou cenu 175 200,- Kč včetně 
DPH 20 %. 

6. ukládá  

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 
smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí podle bodu 2 a smlouvu o 
dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení podle bodu 5. 

Z: Lenka Vacinová,  
T: duben 2011 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva o inventarizaci  

 

Usnesení R/56/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_____________________________________________________________________________ 

 

5. 
Informativní zpráva ke konání „Farmá řských trhů“ 

 

Usnesení R/57/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 

6. 
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 

 
Usnesení R/58/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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schvaluje 

proplacení zůstatku nevyčerpané řádné dovolené za rok 2010 evidované k 31.12.2010 starostovi 
Městského obvodu Pardubice III v souladu s § 79 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění. 

Z: Irena Štěpánková  
T: březen 2011 

______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor  

v areálu Hůrka č.p. 1823 
 
Usnesení R/59/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

a)  se záměrem pronajmout nebytový prostor o výměře 32 m2 v objektu č. 10 (vrata č. 16) stojící 
na pozemku st.p.č. 3515/18 k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823,  panu Jiřímu Šimonovi, 
nar. 29.5.1980, bytem Jabloňová 147, 530 01 Pardubice, IČ 75375621, účel nájmu dílna a 
sklad materiálu pro provozovnu služeb pro veřejnost i firmy - drobné řemeslné opravy a 
údržba, čištění interiérů vozidel, zahradnické práce, služby pro domácnost, zámečnické práce, 
opravy kontejnerů, 

b) se záměrem pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 170 m2 v objektu č. 9 (vrata č. 6 
až 9a) stojící na pozemku st.p.č. 3515/17 k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823, panu J.S.*, 
účel nájmu sklad zdvíhacích mechanismů a stavebních materiálů, 

c) se záměrem pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 136,8 m2 v objektu č. 9 (vrata č. 
15 až 18) stojící na pozemku st.p.č. 3515/17 k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823, Stavební 
společnosti L.M. s.r.o., IČ 28796900, se sídlem Husova 298, 530 03 Pardubice, účel nájmu 
skladové prostory. 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
8. 

Vyjádření k žádosti o nájem nebytového prostoru v č.p.  826 ul. Bartoňova  
 
Usnesení R/60/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 14,0 m2 v 7. podlaží objektu čp. 
826 ul. Bartoňova stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 734 k. ú. Studánka, s paní H.M.*, 
pro účel sklad pro uložení sezónních věcí, nábytku a ateliér. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o nájem nebytového prostoru v č.p.  1013 ul. E. Košťála  

 
Usnesení R/61/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 40,6 m2 v objektu čp. 1013 ul.  
E. Košťála, s  firmou Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Dívčí" Pardubice, IČ: 
60159944, sídlem, Holcova 1289, 53002 Pardubice IV - Černá za Bory, pro účel klubovna. 
______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k záměru oplocení pozemku p.č. 475 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení R/62/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem umístění oplocení na pozemku p.č. 475 v k.ú. Studánka za účelem oddělení ostatní 
plochy užívané u restaurace Signál od veřejné komunikace – silnice a stanoviště MHD. 
Vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku, ani rozhodnutí, či opatření příslušného 
správního orgánu, je vydáno pro účely řízení o vydání územního souhlasu. 
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Knihovna městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků 

 
Usnesení R/63/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 
 

souhlasí  

a) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro 101 dětí, které 
se zúčastní projektu ,,Už jsi čtenář“ v knihovně MO Pardubice III,  

b) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 
2011 v rámci akce Březen – měsíc čtenářů, 

c) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro seniory 
v období od 3. – 9. října 2011 v rámci akce Týden knihoven. 

______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Diskuse 

 
Usnesení R/64/2011                                                               (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III pověřuje tajemnici JUDr. Ludmilu Knotkovou, aby 
iniciovala provedení prezentace analýzy výkonu státní správy na městských obvodech  
zpracovatelem materiálu na jednání Rady města Pardubice dne 15.3.2011. 
 
 
 
V Pardubicích dne 17. února 2011 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


