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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května 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. 

 
I.    

                                               Schválení programu jednání            (pro 5, proti -, zdrž -) 
 

1. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30.4.2011 
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky daně z nemovitostí 
3. Promenádní koncerty na Dubině 
4. Vyhrazené parkování  
5. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytového prostoru v areálu Hůrka č.p. 1823 
6. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č.769/16 k.ú. Pardubice 
7. Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemků st.p.č.10101, st.p.č. 10103 a 1006/9 

k.ú. Pardubice 
8. Vyjádření k žádosti o výpůjčku části p.p.č. 160/3 a darování vybudované stavby 

chodníku a vjezdu na uvedeném pozemku Statutárnímu městu Pardubice 
9. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 79/12, části p.p.č. 79/7 a části p.p.č. 351/22 

vše v k.ú. Studánka 
10. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 79/12, p.p.č. 79/7 a st.p.č. 929 vč. objektu vše 

v  k.ú. Studánka 
11. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 79/12, části p.p.č. 79/7 a části p.p.č. 351/22  

vše v  k.ú. Studánka 
12. Vyjádření k žádosti o prodej částí pozemků p.č. 79/12 a p.p.č. 79/7  vše v  k.ú. Studánka 
13. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č.79/12 k.ú. Studánka 
14. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 79/12, části p.p.č. 79/7  a části 351/22 vše v  

k.ú. Studánka 
15. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 79/12, části p.p.č. 79/7  a části 351/22 vše v  

k.ú. Studánka 
16. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 79/12, 79/7 a st.p.č. 929 vše v  k.ú. Studánka 
17. Vyjádření ke stavbě “Oplocení parcely č. 769/1 v Pardubicích-Slovanech, ul. 

Staročernská“ 
18. Prodloužení smlouvy o umístění reklamních laviček  
19. Vyjádření k PD – optická síť  
20. Vyhrazené parkování - Rysová 
21. Vyhrazení přenesené působnosti MO III, pokud jde o agendu přestupků, Magistrátu 

města 
22. Vyjádření k Návrhu o uzavření dohody o finančním narovnání s Jiřím a Petrou 

Kudrnovými 
23. Vyjádření k žádosti o zřízení letní předzahrádky 
24. Vyjádření k žádosti o nájem části pozemku p.č. 993/1 k.ú. Pardubice 
25. Diskuse 
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1. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2011 
 
Usnesení R/95/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva -  návrh změny obecně závazné vyhlášky o stanovení výše koeficientů 

pro výpočet sazby daně z nemovitostí na území města Pardubic 
 

Usnesení R/96/2011                             (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 

3. 
Informativní zpráva -  promenádní koncerty 

 
Usnesení R/97/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 
4. 

Zřízení vyhrazeného parkování 
 

Usnesení R/98/2011                             (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici 
Bartoňova, na stávajícím parkovišti za bytovým domem čp. 822 - 823, konkrétně za čp. 822 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatelku J.B.* v termínu od 1. 6. 2011 
do 31. 12. 2012. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_____________________________________________________________________________ 

 

5. 
Vyjádření k žádosti o pronájem nebytového prostoru  

v areálu Hůrka č.p. 1823 
 
Usnesení R/99/2011                             (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 194,3 m2  v 1. patře objektu č. 5 
stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 3515/12  k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823, 
společnosti CNG realizační s.r.o., IČ 28600304, sídlo Dubany 81, PSČ 530 02, účel nájmu -



8. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 26. května 2011  Strana 3 (celkem 6)  
 

zřízení sídla firmy, kancelář a dílna – tiskárna (digitální tisk, grafické práce a dokončovací práce 
po tisku – vazba, ořez, atd.). 
Vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III nenahrazuje žádné rozhodnutí ani opatření 
správních orgánů příslušných k rozhodování dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
_______________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemků 

 
Usnesení R/100/2011                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III 

doporučuje  

prodej st.p.č. 10101 o výměře 144 m2, st.p.č. 10102 o výměře 15 m2, st.p.č. 10103 o výměře 174 
m2, p.p.č. 1006/9 o výměře 1884 m2 k.ú. Pardubice, občanskému sdružení Českomoravská 
myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Pardubice, IČ 67777520, se sídlem Hůrka 
1789, Pardubice v případě, že vlastnictví pozemků bude jednou z podmínek získání dotace o.s. 
Českomoravská myslivecká jednota pro realizaci staveb dle studie na tomto území. 
_______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku p.č. 160/3 v k.ú. Studánka 
a darování stavby na něm vybudované Statutárnímu městu Pardubice 

 
Usnesení R/101/2011                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části p.p.č. 160/3 o výměře 35 m2 k.ú. Studánka paní K.K.*a panu R.K.*  za 
účelem zřízení vstupu a vjezdu pro novostavbu rodinného domu a garáže na p.p.č. 174/8 k.ú. 
Pardubice. 

b) s darováním vybudované stavby vstupu (chodníku) a vjezdu na části p.p.č. 160/3 k.ú.    
 Pardubice o výměře 35 m2  paní K.K.* a pana R.K.* do  
 vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se  sídlem Pernštýnské nám. 1,  
 Pardubice, po kolaudaci. 

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

16. 
Vyjádření k žádosti o prodej  pozemku p.č. 79/12, 79/7 a st.p.č. 929 v  k.ú. Studánka  

 
Usnesení R/102/2011                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III 

doporučuje  

prodej pozemků p.p.č. 79/12 o výměře 745 m2 a p.p.č. 79/7 o výměře 1400 m2, vše v k.ú. 
Studánka, a to za cenu dosaženou v soutěži. 
_______________________________________________________________________________ 
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17. 
Vyjádření ke stavbě „Oplocení parcely č. 769/1 v Pardubicích – Slovanech, ul. Staročernská  
 
Usnesení R/103/2011                            (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s vydáním územního souhlasu pro stavbu „Oplocení parcely č. 
769/1 v Pardubicích - Slovanech, ulice. Staročernská“ s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_______________________________________________________________________________ 
 

18. 
Uzavření smlouvy o umístění reklamních laviček AD-Net  

na území Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení R/104/2011                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. souhlasí 

s umístěním 26 ks reklamních laviček společnosti AD – Net spol. s r.o., Opletalova 19, Praha 
1 na území MO Pardubice III s podmínkou, že opravy, údržbu a náklady při případném 
odcizení laviček bude hradit tato společnost, 

2. ukládá  

uzavřít se společností AD-Net, spol. s r. o., se sídlem Opletalova 19/1441, Praha 1, IČ: 
26162695 smlouvu o umístění 26 ks reklamních laviček společnosti AD-Net, spol. s r.o. na 
území Městského obvodu Pardubice III na dobu určitou do 1. 5. 2014. Smlouva je nedílnou 
součástí usnesení.  

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: květen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

19. 
Vyjádření k projektované trase optického kabelu akce „Optické napojení objektu – 

Pardubice – Drážka – čp. 1564“ 
 

Usnesení R/105/2011                            (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického kabelu tak, jak je uvedeno v situačním 
výkrese plánované akce „Optické napojení objektu – Pardubice – Drážka – čp. 1564“, zpracované 
projekční kanceláří Marie Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, IČ 162 40 
171 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________ 
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20. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/106/2011                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Jana 
Zajíce, na stávajícím parkovišti za bytovým domem čp. 953 - 954, konkrétně za čp. 954 (situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatelku J.R.*  v termínu od 1. 6. 2011 do        
31. 12. 2014. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 
 

21. 
Vyhrazení přenesené působnosti Městského obvodu Pardubice III, 

pokud jde o agendu přestupků, Magistrátu města 
 

Usnesení R/107/2011                            (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 2) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí  

zprávu o vyhrazení přenesené působnosti orgánů obcí, kterou vykonává Úřad městského 
obvodu Pardubice III v oblasti agendy přestupků Magistrátu města 

2. doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu neudělit souhlas s vyhrazením přenesené působnosti 
Městského obvodu Pardubice III v oblasti agendy přestupků Magistrátu města 

_______________________________________________________________________________ 
 

22. 
Vyjádření k návrhu o uzavření dohody o narovnání 

 
Usnesení R/108/2011                            (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s uzavřením dohody o finančním narovnání s J.K* a P.K,* 

b) se zrušením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve vyhrazení dvou parkovacích 
míst, která byla uzavřena dne 16. 2. 2010 mezi Statutárním městem Pardubice a J.K.* a P.K.* 

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

23. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/109/2011                            (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 2) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení a provoz letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB, pro 
Tomáše Turinu, osobu fyzickou podnikající, trvalé bydliště Palackého třída 2627, 530 02 
Pardubice, IČ 872 92 840, v období od 1. 6. 2011 do 31. 10. 2011 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů.  
_______________________________________________________________________________ 
 

25. 
Diskuse 

 

Termín jednání Zastupitelstva a Rady MO Pardubice III 
 
Usnesení R/110/2011                            (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III 

doporučuje 

přeložit plánovaný termín jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 23. 6. 2011 
na 20. 6. 2011 od 16:00 hod a jednání Rady městského obvodu Pardubice III na 20. 6. 2011 od 
15:00 hod. z důvodu včasného splnění usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. 268 Z/2011 ze 
dne 10. 5. 2011. 
_______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 26. května 2011 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


