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U S N E S E N Í 
ze 50. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 12. listopadu 2018 od 14:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Aleš 
Vavřička 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: -  
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

„Přístavba a stavební úpravy domu čp. 38, Spojilská, Pardubice, k. ú.: Studánka“  
 

Usnesení R/577/2018                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací k územnímu souhlasu a ohlášení stavby „Přístavba a stavební úpravy 
domu čp. 38, Spojilská, Pardubice, k. ú.: Studánka“ na pozemku p. č. st. 36/1 a pozemku parc. č. 334/4 
v katastrálním území Studánka dle koordinačního situačního výkresu č. C03, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v srpnu 2018 společností A-Zet ateliér s.r.o, zpracovatelem projektové 
dokumentace, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,  IČ 037 77 529 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Přístavba klempírny II a 

předávacího boxu v areálu BARTH“  
 
Usnesení R/578/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Přístavba klempírny II a předávacího boxu v areálu BARTH“ dle situačního výkresu 
č. C.2, z projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zpracované v měsíci září 2018 
společností A.S.S.A. architekti s.r.o., se sídlem Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČ 49197606 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „VILA STUDÁNKA – REZIDENČNÍ BYDLENÍ“ 

 

Usnesení R/579/2018                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. 1) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „VILA STUDÁNKA – REZIDENČNÍ BYDLENÍ“ 
na pozemcích parc. č. 79/12, parc. č. 79/13 a parc. č. 79/14 v katastrálním území Studánka, dle situace - POV – 
C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v dubnu 2018 Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, 
autorizovaným inženýrem číslo autorizace: ČKA č. 01 241, Palackého 207, 533 04 Sezemice s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 



50. jednání Rady městského obvodu III dne 12. listopadu 2018                                                                              Strana 2 (celkem 5) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 841 

 
Usnesení R/580/2018                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici Bartoňova, 
před bytovým domem čp. 846 - 849, konkrétně před čp. 848 na prvním ze dvou již vytvořených všeobecných 
parkovacích míst pro ZTP (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) L.B.* v termínu od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2020. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu ve Studánce“ na 

pozemku p. č. st. 255, 320/7 v katastrálním území Studánka 
 

Usnesení R/581/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací k územnímu souhlasu a ohlášení stavby „Stavební úpravy a přístavba 
rodinného domu ve Studánce“ na pozemku p. č. st. 255, 320/7 v katastrálním území Studánka dle 
koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v červenci 
2018 Martinem Věchetem, zpracovatelem projektové dokumentace, se sídlem Poláčkova 233, 533 53 
Pardubice – Ohrazenice, IČ 73847879 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na Základních 

školách v Pardubicích – II. etapa, ZŠ Dubina“ 
 

Usnesení R/582/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby „Rekonstrukce a vybavení odborných 
učeben na Základních školách v Pardubicích – II. etapa, ZŠ Dubina“ dle koordinačního situačního výkresu č. 
C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v červnu 2018 společností ATRIS, s.r.o., se sídlem 
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28608909, s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „ZŠ Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ“ 

 
Zpráva byla stažena z jednání z důvodu nedostačujících informací o projednávaném projektu. 
________________________________________________________________________________________ 
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8.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Zahrada Na Babce - 1056“  

 
Usnesení R/583/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení akce „Zahrada Na 
Babce - 1056“ na pozemku p. č. st. 1074 a 424/18 v katastrálním území Studánka dle situace č. C.02, který je 
součástí projektové dokumentace zpracované v srpnu 2018 Ing. Petrem Musílkem, se sídlem Češkova 1720, 
530 02 Pardubice, IČ 71774858 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k rozšíření vjezdu na pozemcích parc. č. 744/15 a 744/21 parc. č. 5201 v katastrálním území 

Pardubice, v ulici Dašická  
 
Usnesení R/584/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s rozšířením vjezdu na pozemcích parc. č. 744/15 a 744/21 v katastrálním území Pardubice, tj. přes místní 
komunikaci - chodník v ulici Dašická, dle koordinační situace, která je součástí žádosti podané Ivanou 
Votavovou, se sídlem Na Brázdách 6, 530 02 Pardubice, IČ 72956372 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Vyjádření k žádosti Statutárního města Pardubice o odkoupení pozemků v rámci investiční akce „cyklistická 

stezka I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“  
 

Usnesení R/585/2018                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s odkoupením níže uvedených pozemků na území Městského obvodu Pardubice III v rámci investiční akce 
„Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ do vlastnictví Statutárního města 
Pardubice: 

• pozemků parc. č. 2703/5 o výměře 25 m2, parc. č. 5208/9 o výměře 488 m2, vše v k.ú. Pardubice (LV č. 
1624), z vlastnictví J.P.*, za kupní cenu 617.360,- Kč 

• pozemku parc. č. 5208/13 o výměře 177 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 4102), ze spoluvlastnictví   
F.B.*, (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 42.480,- Kč)   
manželů J.B. a A.B.*, (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 za kupní cenu 21.240,- Kč)   
J.B.* (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 za kupní cenu 21.240,- Kč)   

• pozemku parc. č. 5207/13 o výměře 284 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 7542), ze spoluvlastnictví 
V.B.* (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 73.840,- Kč)   
O.N.* (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 73.840,- Kč)   

• pozemků parc. č. 1270 o výměře 145 m2, parc. č. 5208/10 o výměře 571 m2, parc. č. 5208/11 o výměře 59 
m2, parc. č. 5208/12 o výměře 19 m2, parc. č. 5208/14 o výměře 112m2, parc. č. 5208/15 o výměře 77 m2, 
vše v k.ú. Pardubice (LV č. 7676), ze spoluvlastnictví 
F.B.*, (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 238.384,- Kč)   
M.K.*, (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 za kupní cenu 79.461,- Kč)   
P.K.*, (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 za kupní cenu 79.461,- Kč)   
B.T.* (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 za kupní cenu 79.461,- Kč)   
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• pozemku parc. č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 9060), z J.J.* za kupní cenu 189.120,- Kč 

• pozemků parc. č. 886/39 o výměře 79 m2, parc. č. 886/40 o výměře 28 m2, parc. č. 1138/8 o výměře 285 
m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví spol. Lidl česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Nárožní 
1359/11, Stodůlky, Praha 5 (LV č. 12303), za kupní cenu 203.840,- Kč 

• pozemků parc. č. 1199/9 o výměře 115 m2, parc. č. 1199/15 o výměře 297 m2, parc. č. 5208/16 o výměře 
21 m2, parc. č. 5208/17 o výměře 29 m2, parc. č. 5208/19 o výměře 15 m2, parc. č. 5208/20 o výměře 348 
m2, vše v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví 
M.R.*, (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 213.720,- Kč)   
P.R.* (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 213.720,- Kč)   

• pozemku parc. č. 5208/18 o výměře 61 m2, v k.ú. Pardubice, z vlastnictví D.P.*, za kupní cenu 31.760,- Kč. 

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

 
11. 

Provozní řád dětských hřišť a sportovišť ve správě Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/586/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

provozní řád dětských hřišť a sportovišť ve správě Městského obvodu Pardubice III, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.   

________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2018 

 

Usnesení R/587/2018                                                (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 31. 10. 2018. 
________________________________________________________________________________________ 

 

13. 
Informativní zpráva – Plán inventarizace pro rok 2018 

 

Usnesení R/588/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu Plán inventarizace majetku a závazků MO Pardubice III za rok 2018. 
________________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Poskytnutí daru z „rezervy starosty“ pro rok 2018 

 
Usnesení R/589/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí daru Církev slovo života, sbor Pardubice, IČ 736 35 251, se sídlem Veská 115, Sezemice, na 
zajištění pamětní cedule při akci „Zasazení lípy k 100letému výročí vzniku republiky“, ve výši 1.000,- Kč 
z prostředků rezervy starosty, 
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2. ukládá  

uzavřít smlouvu o poskytnutí schváleného daru. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: listopad 2018 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


