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U S N E S E N Í 
z 25. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. listopadu 2016 od 12:30 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Václav Shejbal 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 848 

 
Usnesení R/286/2016                                                (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 pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 846 - 849, konkrétně před čp. 
848 (dle situačního výkresu) pro L.R.* v termínu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2018.  Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

__________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Žádost společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2 o 

odsouhlasení zápisu existujících zákonných věcných břemen  
 
Usnesení R/287/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zápisem existujících zákonných věcných břemen ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.,  
IČ 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, vzniklých na základě ustanovení § 22 odst. 5) 
zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, ve spojení s § 18 vládního nařízení  
č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., případně ustanovení § 20 zákona č. 89/1987 Sb., 
o výrobě, rozvodu a potřebě tepla, který zrušil ustanovení § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., do katastru 
nemovitostí bezúplatně formou souhlasného prohlášení na níže uvedených pozemcích: 
p.p.č. 744/7, p.p.č. 744/13, p.p.č. 794/2, p.p.č. 811/30, p.p.č. 811/59, p.p.č. 811/68, p.p.č. 811/89, p.p.č. 824, 
p.p.č. 851/9, p.p.č. 854/1, p.p.č. 854/2, p.p.č. 860, p.p.č. 890/7, p.p.č. 897/1, , p.p.č. 2730/7,   p.p.č. 2742/115, 
2981/7, p.p.č. 2981/8, p.p.č. 3679/2, p.p.č. 3679/3, p.p.č. 794/20 k.ú. Pardubice 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení akce „ZŠ Studánka – celková rekonstrukce 

venkovního hřiště a zázemí pro správce - PD“  
 
Usnesení R/288/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „ZŠ Studánka – celková rekonstrukce venkovního 
hřiště a zázemí pro správce - PD“ dle části dokumentace C.2 - celkový situační výkres projektové dokumentace 
pro územní a stavební řízení, zpracované společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, 
IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

6.  
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2016 

 
Usnesení R/289/2016                                                (rozprava: 4; 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. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva – Plán inventarizace pro rok 2016 

 
Usnesení R/290/2016                                                (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 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova u čp. 826 

 
Usnesení R/291/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 826 (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro paní M.T.* v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k dodatečnému povolení stavby „Kotce pro skunka a nosála“ 

 
Usnesení R/292/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrhovaným umístěním kotců v rámci stavby „Kotce pro skunka a nosála“ 
v ulici Jana Zajíce u čp. 834, dle situačního výkresu, který zpracoval František Smejkal, autorizovaný technik 
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pro pozemní stavby, ČKAIT 0700174. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Žádost Statutárního města Pardubice o směnu pozemku ve svém vlastnictví za pozemek ve vlastnictví ČR    

 
Usnesení R/293/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se směnou pozemku p. č. 369/3 o výměře 16 231 m2 v katastrálním území 
Veská ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za 
pozemek parc. č. 2724 o výměře 2 248 m2 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec  Králové, Hradec Králové. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o zajištění instalace zpomalovacích prvků na místní komunikaci v ulici Studánecká před 

čp. 1568  
 
Usnesení R/294/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, jako vlastníka místní komunikace III. třídy č. 268c, nacházející se v ulici 
Studánecká, s instalací dvou zpomalovacích prvků na této komunikaci před bytovým domem čp. 1568 
v souladu s platnými právními a dalšími souvisejícími předpisy dle situačního výkresu.  

2. ukládá 

odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III podání žádosti na změnu 
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci na odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, včetně 
žádosti o instalaci zpomalovacích prvků a financování realizace tohoto dopravního zařízení z rozpočtu 
města. 

Z: Ing. Vacinová 
T: prosinec 2016 

__________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k přeložce nadzemního vedení nn stavby „Pardubice Divišova-přeložka nn-Kupcová“ 

 
Usnesení R/295/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem přeložky nadzemního vedení, tak jak je uvedeno v situačním 
výkresu 01/02 plánované stavby „Pardubice Divišova-přeložka nn-Kupcová“, z projektové dokumentace ve 
stupni přípravy projektové dokumentace zpracované dne 14. 11. 2016 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. 

__________________________________________________________________________________ 
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13. 
DISKUSE 

 
Člen Rady MO Pardubice III pan Pavel Vojtěch podal informaci o nefunkčním místním rozhlase v ulici Dašičká 
v blízkosti restaurace Hramat. Dále zhodnotil letošní způsob a výsledek hubení plevele na území MO III a 
navrhl usnesení: 
 
Usnesení R/296/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III 

1. doporučuje 

odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice III zahájit likvidaci plevele a náletových dřevit na 
komunikacích v roce 2017 nejpozději ve 2. Q; 

2. ukládá 

odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice III předložit na únorové jednání Rady městského 
obvodu Pardubice III návrhy řešení likvidace plevele pro rok 2017 a jejich časový harmonogram. 

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


