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U S N E S E N Í 
z 30. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 22. března 2021 od 17:00 hod. 
prostřednictvím videokonference 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, 
         tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

 
Omluveni:  Pavel Vojtěch 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Nové stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2021 

 
Usnesení R/387/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. ruší  

své usnesení č. R/366/2021 ze dne 19. 1. 2021   

2. schvaluje 

nové termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2021 takto:  

22. března RMO 16. srpna RMO 

19. dubna RMO + ZMO 20. září RMO + ZMO 

24. května RMO 18. října RMO  

21. června RMO + ZMO 22. listopadu RMO 

19. července RMO 20. prosince RMO + ZMO 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti společnosti Služby města Pardubic a.s. o zřízení věcného břemene spočívajícího 

v umístění a provozování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 902/2, parc. č. 902/9, 
parc. č. 902/12, parc. č. 2720/7, parc. č. 2720/11, parc. č. 2720/13, parc. č. 2720/14, parc. č. 2720/17, parc. 

č. 2720/36 a parc. č. 2986/4 vše v k.ú. Pardubice a parc. č. 409/5, parc. č. 409/6, parc. č. 409/20, parc. č. 
409/27, parc. č. 409/29, parc. č. č. 409/193, parc. č. 414/2 a parc. č. 414/33 vše v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/388/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování souboru veřejného osvětlení na částech 
pozemků parc. č. 902/2, parc. č. 902/9, parc. č. 902/12, parc. č. 2720/7, parc. č. 2720/11, parc. č. 2720/13, 
parc. č. 2720/14, parc. č. 2720/17, parc. č. 2720/36 a parc. č. 2986/4, vše v k.ú. Pardubice, a parc. č. 409/5, 
parc. č. 409/6, parc. č. 409/20, parc. č. 409/27, parc. č. 409/29, parc. č. č. 409/193, parc. č. 414/2 a parc. č. 
414/33, vše v k.ú. Studánka ve vlastnictví Statutárního města Pardubice v rozsahu určeném geometrickým 
plánem č. 9303-001/2020 a č. 9304-001/2020.  

_________________________________________________________________________________________ 
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3. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování  

v ulici Dašická za objektem zdravotního střediska čp. 1804 
 

Usnesení R/389/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, na stávajícím parkovišti v ulici Dašická, za objektem zdravotního střediska čp. 1804 (dle 
situačního výkresu) pro společnost MUDr. Pavel Balint s.r.o., se sídlem Dašická 1804, 530 03 Pardubice,  
IČ 275 51 296, zastoupenou MUDr. Pavlem Balintem, trvale bytem …*, …*, v termínu od 1. 4. 2021 do 
31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Na Drážce před čp. 1810 

 
Usnesení R/390/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění 
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, (dle 
situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro společnost CASCO 21 s. r. o., se sídlem 
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 283 74 762 v termínu od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021 za dodržení 
následujících podmínek: 

 
1. Otevření a provozování letní předzahrádky bude v souladu s platnými nařízeními vlády týkajícími se 

opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. 

2. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 40 m2  

3. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Restaurační předzahrádka bude umístěna 
pouze na ploše dle situačního výkresu.  

4. Hudební a jiný zvukový doprovod nebude během celé provozní denní doby předzahrádky rušit obyvatele 
okolních domů a bude ukončen do 21.00 hod., denní provoz letní předzahrádky bude ukončen nejpozději 
do 22.00 hod.  

5. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 
komunikací v okolí této předzahrádky. 

6. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k přeložce kabelového vedení NN akce „Pce, Hůrka, OK Spojil, přeložka nn ŘSD“ 

 
Usnesení R/391/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem přeložky kabelového vedení NN akce „Pce, Hůrka, OK Spojil, 
přeložka nn ŘSD“ tak, jak je uvedeno v předloženém situačním výkresu, č. přílohy 1 z projektové dokumentace 
pro územní souhlas, zpracované v únoru 2021 společností MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181/55, 500 03 
Hradec Králové, IČ 259 68 807 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Revitalizace obvodového pláště bytového domu Divišova 1714, Pardubice‘‘  
 
Usnesení R/392/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Revitalizace obvodového pláště bytového domu Divišova 
1714, Pardubice“ tak, jak je uvedeno ve výkresu Situace - zákres do KN č. přílohy C. 02 z projektové 
dokumentace pro provedení stavby, zpracované v měsíci lednu 2020 Ing. Janem Vitíkem, se sídlem Okružní 
908, 517 21, Týniště nad Orlicí, IČ 01540785 s tím, že budou dodrženy následující podmínky: 
a) nedojde k poškození dřevin umístěných kolem bytového domu; 
b) pokud bude v rámci stavby nutné dřeviny upravit, zhotovitel určí rozsah zásahu a projedná toto 

s městským obvodem minimálně 10 pracovních dnů předem. Ořez dřevin bude proveden odborně 
způsobilou osobou na náklady zhotovitele stavby; 

c) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Revitalizace rodinného domu“ Luční 1043, p.č. 3466/1  

v katastrálním území Pardubice  
 

Usnesení R/393/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Revitalizace rodinného domu“ 
Luční 1043, p.č. 3466/1 v katastrálním území Pardubice tak, jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu 
č. C.3, který je součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v listopadu 2020 
Ing. Matějem Machačem, se sídlem Nádražní 73, 691 41 Břeclav, IČ 766 75 190 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy bytového domu Luďka Matury 853 - 856, 

Pardubice“ 
 

Usnesení R/394/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Stavební úpravy bytového domu Luďka Matury 853-856, 
Pardubice“ tak, jak je uvedeno v situačním výkresu „Celkový situační výkres stavby“, č. výkresu C.2 
z projektové dokumentace pro ohlášení stavby a výběr dodavatele, zpracované v měsíci lednu 2021 
společností REVITALIZ s r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 296, 537 01 Chrudim, IČ 288 53 687 s tím, že budou 
dodrženy následující podmínky: 
1. při realizaci prací nebudou káceny dřeviny rostoucí mimo les (stromy ani keře) v souvislosti  

se stavbou; 
2. v souvislosti se stavbou nedojde k poškození dřevin umístěných kolem bytového domu; 
3. zařízení stanoviště a deponie materiálu bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od dřevin; 
4. pokud bude prováděna oprava okapového chodníčku, nedojde k zásahu do kořenového systému stromů; 
5. pokud bude nutná úprava dřevin z důvodu provádění stavby, bude provedena odborným řezem, 

v rozsahu předem odsouhlaseným městským obvodem, a to na náklady zhotovitele stavby; 
6. budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k PD stavby „I/36 Sezemice obchvat“  

 
Usnesení R/395/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „I/36 Sezemice obchvat“ tak, jak 
je uvedeno v situačním výkresu – Přehledná situace, č. přílohy B.1.1 , z projektové dokumentace pro stavební 
povolení, zpracované v červenci 2016 společností Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 
Liberec 3, IČ 482 66 230 s tím, že budou dodrženy následující podmínky: 
a) nedojde k zásahu do dřevin rostoucích mimo les nad rámec povoleného kácení dřevin v souladu se 

zákonem č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění; 
b) vlastnická práva k vytěžené dřevní hmotě při kácení dřevin rostoucích mimo les na veřejně přístupných 

pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice na území Městského obvodu Pardubice III 
vykonává Městský obvod Pardubice III; 

c) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro umístění reklamního poutače  

 
Usnesení R/396/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace - chodníku pro umístění reklamního 
poutače o rozměru 1m šířka x 1m délka x 2m výška s propagací politické strany ODS 2021 ve volbách do 
poslanecké sněmovny v ulici Lidmily Malé před čp. 656 (zdravotním střediskem) pro žadatele Matěje Slanaře, 
osobu fyzickou podnikající, se sídlem 5. května 390, 530 03, Pardubice - Nemošice, IČ 88601421 v termínu od 
9. 9. 2021 do 10. 10. 2021. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Lidmily Malé před čp. 656  
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Usnesení R/397/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění 
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB 
(dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro Marii Pivoňkovou, podnikající 
fyzickou osobu, trvale bytem …*, …*, IČ 04029267, v termínu od 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021 za dodržení 
následujících podmínek: 

1. Otevření a provozování letní předzahrádky bude v souladu s platnými nařízeními vlády týkajícími se 
opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. 

2. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr do 20 m2. 

3. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na ploše dle situačního výkresu.  

4. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií. Provozní doba letní předzahrádky bude 
začínat nejdříve v 8:00 hod. a bude ukončena nejpozději ve 22.00 hod. Žadatel zodpovídá za to, že 
návštěvníci předzahrádky nebudou svým chováním omezovat nebo ohrožovat obyvatele přilehlých 
bytových domů. Letní předzahrádka bude umístěna u veřejné knihovny Městského obvodu Pardubice III, 
z tohoto důvodu zajistí žadatel předzahrádky její bezproblémový provoz. 

5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

6. Nově zrekonstruovaný chodník nebude znečištěn a poškozen. 
7. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
  

12. 
Vyjádření k žádosti o zřízení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 1015  

 
Usnesení R/398/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se zřízením místa zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Erno Košťála, na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1015, dle 
situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení pro žadatele M.* P.*, trvale bytem …*, …*, 
datum nar. …* (držitel průkazu ZTP/P), v termínu od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2023. 

 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 02. 2021 

 

Usnesení R/399/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 02. 2021. 
_________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

Usnesení z 30. jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 22. 3. 2021  6 z 7 
 

14. 
Informativní zpráva – aktuální mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situaci v ČR  

na MO Pardubice III 
 

Usnesení R/400/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o aktuálních mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemiologickou situaci v ČR na MO 
Pardubice III. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Informativní zpráva – uzavření dětských hřišť ve správě Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/401/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o uzavřením dětských hřišť ve správě Městského obvodu Pardubice III od 1. března 2021 
na základě usnesení č. 216 vlády České republiky ze dne 26.  února 2021 o přijetí krizového opatření, kterým 
vláda České republiky mimo jiné „důrazně doporučila provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít 
prostory dětských hřišť“. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

„Oprava a výměna herních a sportovních zařízení ve správě městského obvodu Pardubice III  
na základě provozní kontroly 1/2021“ 

 

Usnesení R/402/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a)    zadání a realizaci veřejné zakázky „Oprava a výměna herních a sportovních zařízení na základě 
výstupů z provozní kontroly č. 1/2021“;  

b)    v souladu s článkem III odst. 3 vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád 
veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III odlišný postup, a to přímé zadání části veřejné 
zakázky uvedené v bodu a) tohoto usnesení společnosti Kulant cz s.r.o, se sídlem Plemenářský 
podnik 425, 530 03 Pardubice - Nemošice, IČ: 25293494 spočívající v opravě a výměna herních a 
sportovních zařízení ve správě městského obvodu Pardubice III za celkovou nabídkovou cenu 104 
470 Kč bez DPH, tj. 126 408,70 Kč včetně DPH 21 %; 

2. ukládá  

objednat realizaci části veřejné zakázky uvedené v bodu a) a b) tohoto usnesení u společnosti Kulant cz 
s.r.o, se sídlem Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice – Nemošice, IČ: 25293494; 

 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

Termín: duben 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
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17. 
Smlouva o dílo č. AG-MO III 2/2021 (0041202021) 

Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2021 
 

Usnesení R/403/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) přímé zadání prací spočívajících v údržbě travnatých ploch na území Městského obvodu Pardubice III 
v rozsahu daném smlouvou uvedenou v bodě b) tohoto usnesení společnosti Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČO 25262572 v souladu s článkem V. Vnitřní směrnice č. 
9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III za 
maximální celkovou cenu 1 761 335,42 Kč bez DPH, tj. 2 131 215,85 Kč včetně DPH 21 %,  

b) smlouvu o dílo č. AG-MO III 2/2021 (0041202021) se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČO 25262572, jejímž předmětem je údržba travnatých ploch na území 
Městského obvodu Pardubice III v rozsahu daném smlouvou v kalendářním roce 2021, a to na dobu 
určitou od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021. 

2. ukládá 

a) uzavřít smlouvu o dílo č. AG-MO III 02/2021 (0041202021) se společností Služby města Pardubic a.s., 
se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČO 25262572, uvedenou v bodě 1. b). Smlouva včetně 
příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

Termín: březen 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


