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U S N E S E N Í 
z 22. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 17. srpna 2020 od 15:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

 
Omluveni:  Pavel Kožíšek 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k žádosti o nájem pozemků parc. č. 409/126 o výměře 899 m2, parc. č. 409/323 o výměře 899 m2, 
parc. č. 409/324 o výměře 997 m2, vše k.ú. Studánka za účelem užívání jako plochy pro volné pobíhání psů 

 
Usnesení R/294/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem pozemků parc. č. 409/126 o výměře 899 m2, parc. č. 409/323 o výměře 899 m2, parc. č. 409/324  
o výměře 997 m2, vše k.ú. Studánka ve vlastnictví Ing. B. S.*, nar. …*, trvale bytem …*, J. H.*, nar. …*, A. H.*, 
nar. …*, oba trvale bytem …*, IngJ. P.*, nar. …*, trvale bytem …*, za účelem užívání jako plochy pro volné 
pobíhání psů vymezené obecně závaznou vyhláškou města o veřejném pořádku na dobu neurčitou s 1 měsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2 000 Kč/rok. Městský obvod Pardubice III zajistí pravidelnou údržbu 
pozemku spočívající v úklidu odpadků a v sekání trávy. 

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

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti J. a M. P.* o prodej pozemků parc. č. 1042/21 o výměře 76 m2, parc. č. 2988/3 o výměře 

8 m2,vše v katastrálním území Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem pozemků parc. č. 1042/21 o výměře 76 m2, parc. č. 2988/3 o výměře 8 m2, vše v katastrálním 
území Pardubice J. P.*, nar. …* a M. P.*, nar. …*, oba trvale bytem …* pro soukromé využití. 

Odůvodnění:  
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s prodejem pozemků z důvodu zúžení stávajícího prostoru 
účelové komunikace. Lze předpokládat, že zde v budoucnu budou stavby sloužící k trvalému bydlení a bude 
nutné vybudovat komunikaci k obslužnosti daných staveb, která bude odpovídat parametrům místní 
komunikace, včetně infrastruktury (veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řád atd.).  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
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3. 
Vyjádření k akci „Pce-Rozvodna sever – Hůrka – TS PA 0010-vnOp“ 

 

Usnesení R/295/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavební akcí „Pce-Rozvodna sever – Hůrka – TS PA 0010-vnOp“ 
tak, jak je uvedeno v předložených situačních výkresech č. 9, č. 10 a č.11, které jsou součástí projektové 
dokumentace zpracované v březnu 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 výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro umístění reklamního poutače 

 
 

 
Usnesení R/296/2020                                                (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 v krajských volbách 2020 
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 5. 9. 2020 do 
4. 10. 2020. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro konání  

předvolební akce politické strany SPD 
 
Usnesení R/297/2020                                                (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 - chodníku pro konání předvolební 
akce politické strany SPD ve volbách do zastupitelstev krajů 2020 před ZŠ Dubina pro žadatele Svoboda  
a přímá demokracie – Tomio Okamura, se sídlem Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 04134940, 
Okresní výkonný výbor, Pernerova 2802, 530 02 Pardubice, zastoupeného na základě plné moci J. K.*, trvale 
bytem …*, datum narození …*. Termín akce je navržen dne 21. 9. 2020 v době od 11 –19 hodin Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
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6. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro konání  

předvolební akce politické strany ODS  
 
Usnesení R/298/2020                                                (rozprava: 2; 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 konání předvolební 
akce politické strany ODS ve volbách do zastupitelstev krajů 2020 v ulici Jana Zajíce, z boční strany prodejny 
Český sedlák pro žadatele Občanská demokratická strana, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha, 
IČ 161 92 656 v zastoupení Ing. K. H.*, trvale bytem …*, datum narození …*. Termín akce je navržen dne 30. 9. 
2020 v době od 14 –18 hodin. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k žádosti P. H.* o výpůjčku části pozemku parc. č.  890/7 o výměře 15 m2  

v katastrálním území Pardubice za účelem užívání jako parkovací stání pro osobu ZTP/P  
 

Usnesení R/299/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 890/7 o výměře 15 m2 v katastrálním území Pardubice P. H.*, datum 
narození …*, trvale bytem …* za účelem užívání jako parkovací stání pro osobní vozidlo přepravující tělesně 
postiženou manželku A. H.*, trvale bytem …* (držitelku průkazu ZTP/P) s tím, že ve znění výpůjčky bude 
výslovně deklarovaná možnost předčasného vrácení předmětu výpůjčky dle ustanovení § 2198 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb. ze strany půjčitele pro případ realizace investiční akce - rekonstrukce ploch u čp. 1496 – 1498 a 
to ve lhůtě dle potřeb půjčitele. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Věry Junkové II.“ 

 

Usnesení R/300/2020                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Věry Junkové II.“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. C.4 – Situace obnovy povrchů a koordinačním situačním výkresu č. C3.3, které jsou 
součástí projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované v červenci 2020 společností RIP - 
Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, IČ 25258800 za dodržení 
následujících podmínek: 

a) nedojde k zásahu do provozní bezpečnosti dřevin; 
b) výkopové práce budou v blízkosti stromů u platanu vzrostlého za bytovým domem čp. 643 v ulici 

Blahoutova (v chodníku) a u topolů na křižovatce ulic Na Drážce a Věry Junkové (v přístupovém 
chodníku k přechodu pro chodce a v travnaté refýži mezi chodníkem a vozovkou) probíhat zvlášť 
šetrně a především ručně; 
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c) hrana výkopu se patě kmene stromu nepřiblíží ve vzdálenosti kratší, než je příslušná kóta uvedená 
v situačním výkresu C 3.3, který je přílohou tohoto usnesení; 

d) pokud bude před zahájením stavby uzavřena s Městským obvodem Pardubice III dohoda o převodu 
finančních prostředků na obnovu povrchů dotčených stavbou „Reko MS Pardubice – Věry Junkové II.“ 
a to v úseku od křižovatky s ulicí Rumunská po křižovatku s místní komunikací v ulici Na Drážce, bude 
po ukončení stavebních prací asfaltová vrstva nahrazena provizorní cementobetonovou vrstvou v šíři 
zásahu; 

e) stávající asfaltový povrch chodníku v ulici Rumunská bude po dokončení stavebních prací proveden ze 
zámkové dlažby;  
 

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

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


