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U S N E S E N Í 
z 38. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. listopadu 2017 od 13:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Václav Shejbal Ing. Aleš Vavřička 
Omluveni: tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková, Mgr. Jiřina Klírová 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
1. 

Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pce, K Pardubičkám, 3204/4 - knn – Mudroch“ 

 
Usnesení R/432/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN tak, jak je uvedeno v situačním 
výkresu plánované stavby „Pce, K Pardubičkám, 3204/4 - knn – Mudroch“, z projektové dokumentace ve 
stupni přípravy projektové dokumentace zpracované dne 25. 10. 2017 společností PEN – projekty energetiky, 
s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 2601170. Dále budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Studánka“ 

 

Usnesení R/433/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení stavby 
„Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Studánka“ na pozemcích parc. č.  st. 112, a parc. č. 89/13 
v katastrálním území Studánka dle Celkového situačního výkresu č. C.02, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v listopadu 2017 Martinem Věchetem, 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. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
4. 

Vyjádření ke stavbě „Rekreační chata na pozemku p. č. 1107/4 k. ú. Pardubice“ 

 

Usnesení R/434/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavbou „Rekreační chata na pozemku p.č. 1107/4 k.ú. 
Pardubice“ dle výkresu Koordinační situace č. C.2, který je součástí projektové dokumentace pro sloučené 
územní a stavební řízení, zpracované v září 2016 Ing. arch. Jiřím Staňkem, se sídlem Sezemická 1290, 530 03 
Pardubice, IČ 115 86 460 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 „Stavební úpravy domu čp. 1618“ 

 

Usnesení R/435/2017 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Stavební 
úpravy domu čp. 1618“ dle situačních výkresů – Pohledy 1 a 2 – nový stav, č. výkresu D.1.1.14 a D1.1.15, které 
jsou součástí projektové dokumentace zpracované v prosinci 2016 Ing. Václavem Kulhánkem, se sídlem Do 
Polí 759, 537 01 Chrudim, IČ 729 33 861 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„REK RD STUDÁNKA, OBEC PARDUBICE KÚ STUDÁNKA, NA HRÁZI čp. 216“ 
 

Usnesení R/436/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení akce „REK RD 
STUDÁNKA, OBEC PARDUBICE KÚ STUDÁNKA, NA HRÁZI čp. 216“ dle situačního výkresu – Pohledy východní, 
západní, jižní – návrh, č. výkresu D1.1.15, které jsou součástí projektové dokumentace zpracované v září 2017 
Ing. Viktorem Medunou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, č. autorizace 0700092 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
10.  

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2017 

 

Usnesení R/437/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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. 2017. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.  
Informativní zpráva – Plán inventarizace pro rok 2017 

 

Usnesení R/438/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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 2017. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

12.  
Vyjádření k žádosti Ivany Růžičkové o změnu nájemce části pozemku parc. č. stav. 1023 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/439/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí  

se změnou nájemce části pozemku parc. č. stav. 1023 o výměře 93 m2 v katastrálním území Studánka B.F.* na 
I.R.* za účelem umístění a provozování prodejního stánku pro prodej potravin, točené zmrzliny, tisku, 
provozování rychlého občerstvení, vyjma prodeje tabáku, cigaret a alkoholu. 
 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

16.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 1007 

 
Usnesení R/440/2017                                                (rozprava: 4; 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 pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, v ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1006 - 1007, konkrétně 
před čp. 1007 (dle situačního výkresu) pro M.M.* zastoupeného matkou (opatrovníkem) L.M.* v termínu od 
1. 12. 2017 do 31. 12. 2019.  Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

17.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přístavba šatny ke stávajícímu RD, Krátká 786, Pardubice“ 

 
Usnesení R/441/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení stavby „Přístavba 
šatny ke stávajícímu RD, Krátká 786, Pardubice“ na pozemcích parc. č.  st. 2749, a parc. č. 781/27 
v katastrálním území Pardubice dle situačního výkresu Pohledy – nový stav č. F-03, který je součástí 
projektové dokumentace zpracované v červnu 2017 společností Stavební projekce s.r.o., se sídlem Hlaváčova 
179, 530 02 Pardubice, IČ 275 55 780 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

18.  
Zimní údržba na území Městského obvodu Pardubice III  2017/2018 

Usnesení R/442/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

objednání provádění zimní údržby chodníků spočívající v prohrnování chodníků - vari systém s radlicí záběr 
1,30 m včetně posypu chodníků inertním materiálem na území Městského obvodu Pardubice III v části 
Slovany dle situačního výkresu, který je součástí usnesení, v zimním období 2017/2018 u Davida Hurta, se 
sídlem Jiránkova 2294, 530 02 Pardubice, IČ 69126216 za cenu 400 Kč bez DPH, tj. 484 Kč včetně DPH 21 % za 
odpracovanou hodinu. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

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


