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U S N E S E N Í 
z 27. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 14. prosince 2020 od 15:55 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

 
Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 7. 12. 2020 

 
Usnesení R/332/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

1) ponechat v dlouhodobé evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/220/2020 
 

2) ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/59/2019; R/273/2020 
 

3) vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.: R/223/2020 R/291/2020; R/305/2020; R/320/2020; R/331/2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Dodatek č. 10 ke směrnici 

Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
 
Usnesení R/333/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) schvaluje 

dodatek č. 10 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

b) doporučuje 

Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III schválit dodatek směrnice uvedený v bodě 1.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Přichází Ing. Alena Suková v 16:04 hodin. Počet přítomných členů rady se mění na 5. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Smlouva o dílo č. AG - MO III 01/2021 (0044592020) – Provádění zahradnických a dalších prací spojených 

s ošetřováním dřevin (rostoucí mimo les) a veřejné zeleně včetně svozu a likvidace odpadu a zálivky 
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Usnesení R/334/2020                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO III 01/2021 (0044592020) se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572, jejíž předmětem je provádění zahradnických 
a dalších prací spojených s ošetřováním dřevin (rostoucích mimo les) a veřejné zeleně na pozemcích ve 
vlastnictví Statutárního města Pardubice na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na území 
Městského obvodu Pardubice III včetně svozu a likvidace odpadu vzniklého při provádění předmětu Smlouvy 
v kalendářním roce 2021, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 za cenu  
2 728 800 Kč bez DPH, tj. 3 301 848 Kč včetně DPH 21 %. Smlouva včetně příloh je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Smlouva o dílo – Dohoda č. 7 (0044532020) – Péče o stromy v roce 2021 

 
Usnesení R/335/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo - dohody č. 7 (0044532020) ve smyslu článku IV. Rámcové smlouvy o dílo č. AG - MO 
III 03/2014 ze dne 25. 2. 2014 ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572, týkající se péče o stromy vzrostlé na pozemcích v majetku 
Statutárního města Pardubice, jejichž stanoviště je umístěno na plochách zařazených do pasportu veřejné 
zeleně na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2021. Celková maximální cena za plnění předmětu 
dohody v roce 2021 je stanovena na 800 000 Kč včetně DPH 21 %. Dohoda č. 7 včetně příloh je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Smlouva o poskytování služeb č. O – MO III 01/2021 (0034302020)  

- likvidace komunálního odpadu a práce s tím spojené 
 
Usnesení R/336/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O – MO III 01/2021 (0034302020) se společností Služby města 
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021, jejímž předmětem je zajištění likvidace komunálního odpadu z veřejně přístupných pozemků (veřejného 
prostranství ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) ve vlastnictví města 
Statutárního města Pardubice bez rozlišení druhu pozemku, mimo stavebně či jinak označeného stanoviště 
kontejnerů na komunální odpad a mimo lesních pozemků včetně prací s tím spojených v předpokládaném 
ročním objemu služeb 1 244 700 Kč bez DPH, tj. 1 431 405 Kč včetně DPH 15 %. Smlouva je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Rámcová smlouva o dílo č. K - MO III 01/2021 (0024672020) – Provádění údržby a opravy místních a veřejně 

přístupných účelových komunikací na území MO Pardubice III v roce 2021  
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Usnesení R/337/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

uzavření rámcové smlouvy o dílo č. K - MO III 01/2021 (0024672020) se společností Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572 na zajištění údržby a opravy místních a veřejně 
přístupných účelových komunikací v majetku Statutárního města Pardubice, u nichž byl svěřen určitý rozsah 
výkonu vlastnických práv dle Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 4/2019, kterou se 
vydává Statut města Pardubic, v platném znění, pro Městský obvod Pardubice III, ve struktuře a rozsahu 
sjednaného ročního objemu prací pro kalendářní rok 2021 v celkové maximální ceně 2 000 000 Kč bez DPH, tj. 
2 420 000 Kč včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Smlouva je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Smlouva č. 1467/2021 (00314352019) - Svoz a likvidace komunálního odpadu  

 
Usnesení R/338/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření smlouvy č. 1467/2021 (00314352019) se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, jejímž předmětem je zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu 
z 5 odpadových nádob 1 100 l v předpokládaném ročním objemu služeb 85 317 Kč bez DPH, tj. 103 233,57 Kč 
včetně DPH 21 % na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Smlouva je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 

Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2020 

 

Usnesení R/339/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, 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 30. 11. 2020.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
5. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020  

 
Usnesení R/340/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 5. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši 53.199,9 tis. Kč  
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2. ukládá  

předložit 5. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 na nejbližším jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III ke schválení. 
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       Z: Miriam Šotková  
T: 12/2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021  

 
Usnesení R/341/2020                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši 44.263,3 tis. Kč  
ve zdrojové i výdajové části, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) s návrhem rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši  
984 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) s předloženým rozpočtovým provizoriem na rok 2021 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení. 

2. ukládá  

předložit návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021, návrh rozpočtu sociálního fondu 
Městského obvodu Pardubice III na rok 2021, návrh příp. rozpočtového provizoria na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje je ke schválení. 

        Z: Miriam Šotková 
T: 12/2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2024  

 
Usnesení R/342/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2024 tak, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2024  
na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III a doporučuje jej ke schválení. 

        Z: Miriam Šotková 

T: 12/2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování  

v ulici Dašická za objektem čp. 1804  
 
Usnesení R/343/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Dašická, na stávajícím parkovišti za objektem zdravotnického zařízení čp. 1804 pro 
žadatelku Renatu Vrbickou Zelinkovou, se sídlem Dašická 1804, 530 03 Pardubice, IČ 13230514 v termínu od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování  

v ulici Brigádníků mezi čp. 368 - 369 
 

Usnesení R/344/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, v ulici Brigádníků na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 366 - 369, konkrétně před 
čp. 367 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro L. K.*, trvale bytem …*, datum nar. …* 
(držitele průkazu ZTP) v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné řízení akce 

 „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558 – 1560, Pardubice“ 
 

Usnesení R/345/2020                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558 – 1560, Pardubice“ dle předložené 
koordinační situace stavby, která je součástí projektové dokumentace pro společné řízení stavby zpracované 
v říjnu 2020 společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Dodatečné povolení přístavby rekreačního objektu  

na st. p. č. 10060 a p. p. č. 1107/40 v k. ú. Pardubice“ 
 

Usnesení R/346/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro sloučené územní řízení a stavební 
povolení stavby „Dodatečné povolení přístavby rekreačního objektu na st. p. č. 10060 a p. p. č. 1107/40 v k. ú. 
Pardubice“, dle koordinačního situačního výkresu č. C.03, který je součástí projektové dokumentace 
zpracované v březnu 2020 Ing. Přemyslem Králem DiS. etDiS., se sídlem Březhradská 179/11, 503 32 Hradec 
Králové, IČ 01554191 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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16. 
Vyjádření k akci „Přeložka veřejného osvětlení – I/36 Pardubice, jednonosníkové portály DZ“ 

 

Usnesení R/347/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Přeložka veřejného osvětlení – I/36 Pardubice, 
jednonosníkové portály DZ“ tak, jak je uvedeno ve výkresu č. 2.01 - Situace a schéma VO, který je součástí 
projektové dokumentace zpracované v říjnu 2020 společností MDS projekt s.r.o., se sídlem Forsterova 175, 
566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938 s tím, že budou dodrženy následující podmínky: 

1. v případě, že stavba bude v kolizi s dubem umístěným v blízkosti stavby, bude tato dřevina na náklady 
investora stavby přesazena na jiné vhodné místo dle požadavků Městského obvodu Pardubice III,  

2. investor stavby zajistí realizaci vč. financování veškerých souvisejících úkonů spojených s přesazením 
dřeviny dle bodu 1 tohoto usnesení (tj. povýsadbová údržba dle standardů péče  
o dřeviny); 

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

17. 
Vyjádření k trase kabelového vedení NN akce „Pardubice, Vila Studánka, p.č. 79/12 - 14 knn“ 

 

Usnesení R/348/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy kabelového vedení NN akce „Pardubice, Vila Studánka, p. č. 
79/12 – 14 knn“ tak, jak je uvedeno v situačním výkresu č. 02 Podzemní zařízení, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v říjnu 2020 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

18. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Věry Junkové + 1“ 

 

Usnesení R/349/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

nesouhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou trasou stavební akce „Reko MS Pardubice – Věry Junkové + 1“ tak, 
jak je zakresleno ve výkresu č. RP-3-8201 – Situace přehledná, který je součástí projektové dokumentace pro 
provedení stavby, zpracované v listopadu 2020 společností REPLYN s.r.o., se sídlem Bělehradská 542, 
Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 252 63 544. 
Navrhuje: 

a) provést změnu navržené trasy plynovodního vedení v místě zastávky MHD č. 5 „Židov, točna“ (u 
stanoviště platanu) tak, aby trasa vedení se hned za silnicí č. I/36 vrátila zpět do původní trasy vedení;  

b) uložení vedení do místní komunikace protlakem; 
c) aby při výkopových pracích nedošlo k zásahu do provozní bezpečnosti dřevin; 
d) dodržení podmínek dotčených orgánů.  
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Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

19. 
Vyjádření k trase nového kabelového vedení nn akce „Pardubice, Slovany - rekonstrukce nn“ 

 

Usnesení R/350/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

Souhlasí 
 
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení nn akce „Pardubice, Slovany - 
rekonstrukce nn“ tak jak je uvedeno ve výkresu č. 1 - Situační plán včetně projektovaného zařízení, který je 
součástí projektové dokumentace zpracované v roce 2020 společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 284 94 032 za dodržení těchto podmínek: 
 

1. Po ukončení stavebních prací bude na všech dotčených místních komunikacích – chodnících provedeno 
přeložení zámkové dlažby v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora. 

2. Pokud zůstane po ukončení stavebních prací zbývající asfaltový kryt chodníku v šíři menší než 1 m, 
bude provedena pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů na náklady investora. 

3. Pojistkové skříně budou osazeny na pozemcích vlastníků nemovitostí, pouze v nezbytných 
a odůvodněných případech na chodníku.  

4. Přechody vedení nn pod místními komunikacemi - vozovkami budou provedeny protlakem, pouze 
v odůvodněných případech výkopem. 

5. Dotčený úsek místních komunikací – vozovek a chodníků bude uveden v předešlý stav. Všechny 
konstrukční vrstvy, vč. živičné vrstvy v příslušné síle, budou obnoveny. Odvodňovací linka bude 
uvedena v předešlý stav. V případě poničení obrub budou poškozené obruby vyměněny za nové. 
Živičný kryt bude zaříznut rovně. Dále požadujeme opravu dotčené komunikace ve větším rozsahu, než 
zabere samotná výkopová rýha tak, aby byla zachována původní podkladová vrstva za hranou výkopu 
u vozovky 0,50 m z každé strany, u chodníku 0,30 m. Zásyp výkopu bude proveden novým 
nenamrzavým materiálem hutněným ve vrstvách po 25 cm. Zástupce vlastníka místní komunikace 
bude vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Spáry budou v brusné vrstvě ošetřeny 
modifikovanou zálivkou a zadrceny. Ode dne převzetí dokončených stavebních prací zástupcem 
vlastníka místní komunikace (Městským obvodem Pardubice III) začíná běžet 60 měsíční záruční lhůta. 
Pokud v průběhu záruční lhůty vzniknou vady (např. propad komunikace) bude zhotovitel vlastníkem 
dotčené místní komunikace vyzván k jejich odstranění.  

6. V úseku ulice Dašická u křižovatky s ulicí Zajíčkova bude zajištěna maximální ochrana stromu včetně 
kořenového systému. Výkopové práce budou prováděny ručně v celém rozsahu díla v tomto úseku 
(bez výjimky). Kabeláž bude umístěna do chrániček, aby nedocházelo k poškození vedení 
a k následnému dalšímu zásahu do kořenového systému. 

7. V rámci stavebních prací nedojde k narušení provozní bezpečnosti dřevin.  
8. Odhalený kořenový systém bude ihned a řádně ošetřen v souladu s příslušnou ČSN a se standardy 

péče o dřeviny (překrytí obnažených kořenů vlhčenými jutovými pytli).  
9. Nutno dodržet ochranu kořenového prostoru dle ČSN 83 9061, provádět výkopy ručně, dodržet 

minimální vzdálenost paty kmenů stromů od hran výkopů, a to čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 
1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene.  

10. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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20. 
Vyjádření k trase nového kabelového vedení optické sítě T-mobile 

 

Usnesení R/351/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   
souhlasí 
za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení v části Dubina, Drážka a Studánka 
v rámci akce „INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“ tak, jak je uvedeno v předložených situačních 
výkresech C.3.1. až C.3.14, které jsou součástí projektové dokumentace zpracované v červenci 2020 
společností COM PLUS CZ a.s., se sídlem Praha 9 – Prosek, Nad Krocínkou 317/48, PSČ 19000, IČ 257 72 104 
pouze za dodržení těchto podmínek:   

• Bude dodržen bod „B.2.4. Základní popis technický a technologických zařízení“ výše uvedené projektové 
dokumentace a to, že trasy vedení optické sítě T-mobile, které jsou v jednotlivých situačních výkresech 
C.3.1. až C.3.14 navrženy v modré barvě (jedná se o trasy, kde budou využita zařízení společnosti 
Elektrárny Opatovice a.s.) budou zataženy do kolektorů a nebude zde docházet k žádným výkopům. Při 
poruše na těchto trasách vedení optické sítě T-mobile nedojde k rozkopání a otevření tohoto místa, ale 
trasa bude obnovena v kolektoru a za pomoci stávajících šachet. 

• V případě umístění kabelu pod sportovištěm u čp. 973 v ulici Erno Košťála nebude hřiště nijak narušeno, a 
to ani jeho povrch při ukládání, případně při opravách vedení. 

• V rámci provádění prací a následných oprav vedení nedojde k poškození mobiliáře umístěného v blízkosti 
zájmového území stavby (hřiště, sportoviště, venkovní fitness, lavičky atd.) vč. dopadových a obdobných 
ploch v blízkosti tohoto mobiliáře. 

• Umístění optické sítě v místních komunikacích – vozovkách bude provedeno protlakem. V případě, že se 
protlak prokazatelně nebude moci provést (např. z důvodu umístění jiných inženýrských sítí v komunikaci), 
vyžádá si zhotovitel nové podmínky od vlastníka komunikace ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
překopem. 

• Po ukončení stavebních prací bude na všech dotčených místních komunikacích – chodnících provedeno 
přeložení zámkové dlažby v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora. 

• Pokud zůstane po ukončení stavebních prací zbývající asfaltový kryt v šíři menší než 1 m, bude provedena 
pokládka nového krytu v celé jeho šíři a délce výkopů na náklady investora. 

• Bude zajištěna maximální ochrana stromů včetně kořenového systému. Výkopové práce budou prováděny 
ručně v celém rozsahu díla v tomto úseku (bez výjimky). 

• Kabeláž v chodnících v blízkosti dřevin, bude umístěna do chrániček, aby nedocházelo k poškození vedení a 
k následnému dalšímu zásahu do kořenového systému. 

• V rámci stavebních prací nedojde k narušení provozní bezpečnosti dřevin. 

• V rámci stavebních prací bude zajištěna ochrana kořenového prostoru dle ČSN 83 9061. Výkopy musí být 
prováděny ručně a nesmí se přitom vést blíže než ve vzdálenosti od paty kmene odpovídající čtyřnásobku 
obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene.  

• Odhalený kořenový systém bude ihned a řádně ošetřen v souladu s příslušnou ČSN a se standardy péče o 
dřeviny (překrytí obnažených kořenů vlhčenými jutovými pytli). 

• Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 

Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

21. 
Vyjádření k žádosti společnosti Služby města Pardubic a.s., o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 2746/13, parc. č. 2746/12,  
parc. č. 785/26, vše v k.ú. Pardubice, parc. č. 56/1 v k.ú. Studánka 
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Usnesení R/352/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě - veřejného osvětlení v ulici Hraniční a v ulici 
Raabova, na částech pozemků parc. č. 2746/13, parc. č. 2746/12, parc. č. 785/26, vše v katastrálním území 
Pardubice, parc. č. 56/1 v k.ú. Studánka, ve vlastnictví statutárního města Pardubice v rozsahu geometrického 
plánu č. 9260,1313-002/2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

22. 
Vyjádření k žádosti Statutárního města Pardubice o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě - 
umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) 

umístěného na pozemcích parc. č. 849/1, parc. č. 833/11, parc. č. 833/9, vše v Pardubice 
 

Usnesení R/353/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru 
veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích parc. č. 849/1, parc. č. 
833/11, parc. č. 833/9, vše v Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice v rozsahu určeném 
geometrickým plánem č. 9411-21/2020. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

23. 
Vyjádření k žádosti společnosti GasNet, s.r.o., o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného 

břemene na částech pozemků parc. č. 897/7, parc. č. 2731/8, parc. č. 2731/9, parc. č. 3679/5, parc. č. 
2981/9, parc. č. 897/1, parc. č. 897/9, vše v k.ú. Pardubice, parc. č. 356/1, parc. č. 149/18, parc. č. 141/26, 

parc. č. 147, parc. č. 146/1, parc. č. 146/2, parc. č. 166/3, parc. č. 390/1, parc. č. 391/2, parc. č. 391/1, parc. 
č. stav. 775, vše v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/354/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 897/7, 
parc. č. 2731/8, parc. č. 2731/9, parc. č. 3679/5, parc. č. 2981/9, parc. č. 897/1, parc. č. 897/9, vše v k.ú. 
Pardubice, parc. č. 356/1, parc. č. 149/18, parc. č. 141/26, parc. č. 147, parc. č. 146/1, parc. č. 146/2, parc. č. 
166/3, parc. č. 390/1, parc. č. 391/2, parc. č. 391/1, parc. č. stav. 775, vše v k.ú. Studánka, spočívajícího 
v uložení a provozování NTL plynovodu a přípojek v rámci stavby „Reko MS Pardubice – Věry Junkové II“. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

24. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2021 

 

Usnesení R/355/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

předložené termíny jednání Rady městského obvodu Pardubice III na rok 2021 takto:  
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18. ledna RMO  19. července RMO 

22. února RMO + ZMO 16. srpna RMO 

22. března RMO 20. září RMO + ZMO 

19. dubna RMO + ZMO  18. října RMO  

24. května RMO 22. listopadu RMO 

21. června RMO + ZMO 20. prosince RMO + ZMO 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


