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U S N E S E N Í 
z 21. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. července 2020 od 15:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

 
Omluveni:  Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Blahoutova - parkoviště u objektu čp. 743“ 

 
Usnesení R/285/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro společné řízení akce „Blahoutova – 
parkoviště u objektu čp. 743“ v ulici Blahoutova, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí 
projektové dokumentace zpracované v únoru 2020 společností VECTURA Pardubice, s.r.o., se sídlem 17. 
listopadu 233, 530 02 Pardubice, IČ 03020223 za podmínky, že pokud předmětná stavba bude vedena 
v pasportu místních komunikací jako místní komunikace – parkoviště a bude osazené svislé dopravní značení 
IP 11a s dodatkovou tabulkou E13 (Pro zákazníky kavárny), požádá vlastník kavárny dle ustanovení § 25 odst. 
6 písm. c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění o povolení zvláštního 
užívání – vyhrazené parkování a uhradí místní poplatek v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního 
města Pardubice č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění. Dále 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k trase nového kabelového vedení NN akce „Pardubice, Spojilská rekonstrukce nn, vn“ 

 
Usnesení R/286/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení akce „Pardubice, Spojilská 
rekonstrukce nn, vn“ tak jak je uvedeno v předložených situačních výkresech č. 01 - 04 zpracovaných v dubnu 
2020 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, 
IČ 260 11 701 za dodržení těchto podmínek:   

• 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 chodníku v šíři menší než 1 m, bude 
provedena pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů na náklady investora. 

• Dotčený úsek vozovky 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 0,50 m z každé strany (u chodníku 0,30 m). Zásyp 
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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.  

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

• Kabeláž v ulici Pod Lipami 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.  

• 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. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce rodinného domu ve famílii“ 

 

Usnesení R/287/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce rodinného domu 
ve famílii“ v ulici Spojilská čp. 292, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v květnu 2020 Ing. arch. Otto Urbancem, se sídlem Lonkova 487, 530 09 Pardubice, 
IČ 6346308 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci k odstranění stavby  

„Odstranění rodinného domu ve Studánce, p. č. st. 255, k. ú. Studánka“ 
 

Usnesení R/288/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací k odstranění stavby „Odstranění 
rodinného domu ve Studánce, p. č. st. 255, k. ú. Studánka“ v ulici Divišova dle katastrálního situačního výkresu 
č. C.2, který je součástí projektové dokumentace zpracované v červnu 2020 Martinem Věchetem, se sídlem 
Semtín 97, 533 53 Pardubice, IČ 738 47 879 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
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5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Dodatečné povolení přístavby rekreačního objektu  

na st. p. č. 10583 a p. p. č. 1107/26 v k. ú. Pardubice“ 
 
Usnesení R/289/2020                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 3, 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. 10583 a p. p. č. 1107/26 v k. ú. 
Pardubice“, dle koordinačního situačního výkresu č. C.03, který je součástí projektové dokumentace 
zpracované v dubnu 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. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy domu čp. 108 v Pardubicích“  

 
Usnesení R/290/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy domu čp. 108 
v Pardubicích“ v ulici Ve Stezkách, dle koordinačního situačního výkresu č. C-2, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v lednu 2020 Romanem Michalcem, se sídlem Nádražní 338, 538 62 Hrochův Týnec, 
IČ 68267258 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2020  

 
Usnesení R/291/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2020, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2020 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 09/2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  
Pravidla organizace Farmářských trhů na Dubině  

 
Usnesení R/292/2020                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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schvaluje 

Pravidla organizace Farmářských trhů na Dubině zajišťované Městským obvodem Pardubice III dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rozšíření veterinární ošetřovny s půdní vestavbou bytu  

u RD čp. 249 - Pardubice“  
 
Usnesení R/293/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací k ohlášení stavby „Rozšíření veterinární 
ošetřovny s půdní vestavbou bytu u RD čp. 249 - Pardubice“ v ulici Dašická, dle situace stavby – parkovací 
stání č. výkresu C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v květnu 2020 Ing. Petrem 
Sloukou, se sídlem Na Parohách 932, 530 06 Pardubice, IČ 60135841 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


