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U S N E S E N Í 
z 33. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 24. května 2021 od 17:00 hod. 
prostřednictvím videokonference 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

 
Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 

 
Usnesení R/419/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o povinnostech vyplývajících ze zákona o střetu zájmů. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 04. 2021 

 
Usnesení R/420/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, 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 30. 04. 2021.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti společnosti Statek Hůrka s.r.o., o převod smlouvy o umístění reklamního zařízení 

umístěného na části pozemku parc. č. 2720/4 v k.ú. Pardubice z Ing. L. K.* 
 

Usnesení R/421/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s převodem smlouvy o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o celkové výměře 3,5 m2 
umístěného na části pozemku parc. č. 2720/4 v katastrálním území Pardubice z Ing. L. K.*, nar.  
…*, trvale bytem …* na společnost Statek Hůrka s.r.o., IČO 09707956, se sídlem Hůrka 164, Bílé Předměstí, 
530 02 Pardubice. 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k žádosti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., o zřízení budoucího věcného břemene  

a o zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování optické sítě v rámci stavby 
„INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“ 

 
Usnesení R/422/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků p.p.č. 414/34, 
p.p.č. 409/244, p.p.č. 409/179, p.p.č. 409/175, p.p.č. 409/177, p.p.č. 473, p.p.č. 409/176, p.p.č. 456, p.p.č. 
409/37, p.p.č. 409/36, p.p.č. 409/38, p.p.č. 469/1, p.p.č. 469/2, p.p.č. 468/2, p.p.č. 424/65, p.p.č. 424/66, 
p.p.č. 458/1, p.p.č. 457/11, p.p.č. 457/2, p.p.č. 424/64, p.p.č. 424/63, p.p.č. 424/62, p.p.č. 424/2, p.p.č. 
409/39, p.p.č. 409/192, p.p.č. 409/27, p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/189, st.p.č. 896, p.p.č. 409/21, p.p.č. 409/22, 
p.p.č. 409/23, p.p.č. 409/25, p.p.č. 409/30, p.p.č. 409/33, p.p.č. 409/34, p.p.č. 409/31, p.p.č. 409/48, p.p.č. 
409/47, p.p.č. 409/46, p.p.č. 409/52, p.p.č. 409/45, p.p.č. 409/51, p.p.č. 409/54, p.p.č. 409/53, p.p.č. 409/44, 
p.p.č. 409/87, p.p.č. 409/32, p.p.č. 409/79, p.p.č. 409/81, p.p.č. 409/76, p.p.č. 409/75, p.p.č. 409/77, p.p.č. 
409/82, p.p.č. 409/84, p.p.č. 409/80, p.p.č. 233/36, p.p.č. 233/4, p.p.č. 391/1, p.p.č. 129/15, p.p.č. 136/28, 
p.p.č. 129/16, p.p.č. 94/16, p.p.č. 95/1, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č. 136/23, p.p.č. 351/22, p.p.č. 356/1, vše 
v katastrálním území Studánka, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/9, p.p.č. 3679/5, p.p.č. 
2981/9, p.p.č. 833/9, p.p.č. 2981/27, p.p.č. 3679/4, p.p.č. 2981/29, p.p.č. 849/1, p.p.č. 2981/24, p.p.č. 851/12, 
p.p.č. 831/3, p.p.č. 619/5, st.p.č. 6828, p.p.č. 851/11, p.p.č. 854/1, p.p.č. 890/7, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 882/41, 
p.p.č. 2981/13, vše v katastrálním území Pardubice ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,  
IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, za účelem uložení a provozování optické 
sítě v rámci stavby, „INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“,  dle § 1257, (in personam). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení 

věcného břemene za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN 1 kV včetně pojistkových skříní  
a zemnícího pásku v trase kabelového vedení 1 kV, kabelového vedení VN 35 kV v rámci stavby „Pardubice, 

Slovany – rekonstrukce nn“. 
 
Usnesení R/423/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 2762/4, p.p.č. 3942/2, p.p.č. 3943/1, p.p.č. 2762/1, p.p.č. 3942/1, p.p.č. 744/28, p.p.č. 744/30, 
p.p.č. 2762/2, p.p.č. 2901/19 p.p.č. 2901/17, p.p.č. 2742/60, p.p.č. 2901/1, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/80, 
p.p.č. 2742/86, p.p.č. 775/19, p.p.č. 775/25, p.p.č. 2742/69, p.p.č. 2742/77, p.p.č. 2742/83, p.p.č. 2742/84, 
p.p.č. 2742/85, p.p.č. 2742/87, p.p.č. 2742/88, p.p.č. 2742/96, p.p.č. 2742/89, p.p.č. 2742/91, p.p.č. 2742/92, 
p.p.č. 2742/94, p.p.č. 2742/95, p.p.č. 2742/97, p.p.č. 2747/1, p.p.č. 2742/98, p.p.č. 2742/110, p.p.č. 2746/9, 
p.p.č. 780/45, p.p.č. 781/3, p.p.č. 781/4, p.p.č. 780/3, st.p.č. 2744/1, st.p.č. 2744/2, vše v katastrálním území 
Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02,  za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN 1 kV včetně pojistkových 
skříní  a zemnícího pásku v trase kabelového vedení 1 kV, kabelového vedení VN 35 kV v rámci stavby 
„Pardubice, Slovany – rekonstrukce nn“. 

_________________________________________________________________________________________ 
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6. 
Vyjádření k žádosti společnosti GasNet, s.r.o., o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného 

břemene spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Pardubice 
– Věry Junkové+1, číslo stavby: 7700102340“  

 
Usnesení R/424/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 882/8, 
parc. č. 890/6, parc. č. 890/7, parc. č. 897/7, parc. č. 902/2, parc. č. 902/9, parc. č. 902/12, parc. č. 2730/9, 
parc. č. 2730/7, parc. č. 2731/6, parc. č. 2731/1, parc. č. 2731/8, parc. č. 2731/10, parc č. 4007, vše 
v katastrálním území Pardubice, spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby 
„REKO MS Pardubice – Věry Junkové+1, číslo stavby: 7700102340“ ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,  
IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Pardubice o zřízení budoucího 

věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s. za účelem uložení a provozování souboru 

veřejného osvětlení v rámci akce „I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – Dubina“  
 

Usnesení R/425/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 886/33, p.p.č. 886/35, p.p.č. 886/41, p.p.č. 2985/2, p.p.č. 2986/7, p.p.č. 5173/62, p.p.č. 5173/66  
v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic 
a.s. za účelem uložení a provozování souboru veřejného osvětlení  v rámci akce „I/36 Pardubice Trnová – 
Fáblovka – Dubina“, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Pardubice, IČO 65993390, se sídlem 
Hlaváčova 902, Pardubice. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti společnosti GasNet, s.r.o., o zřízení věcného břemene spočívajícího v provozování 

plynárenského zařízení uloženého v rámci investiční akce „REKO MS Pardubice – Ve Stezkách II“ 
 

Usnesení R/426/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 71/3, parc. č. 80/9, parc. č. 89/15, parc. č. 351/21, 
parc. č. 351/22, parc. č. 351/25 vše v katastrálním území Studánka, v rozsahu určeném geometrickým plánem 
č. 1310-192223/2019, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci investiční akce 
„Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II“ ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 
_________________________________________________________________________________________ 
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9. 
Vyjádření k žádosti P. D.* o prodej nebo  

nájem části pozemku parc. č. 2745/3 v katastrálním území Pardubice  
 
Usnesení R/427/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2745/3 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice P. D.*, nar. …*, 
trvale bytem …* s podmínkou, že případné kácení dřevin bude nahrazeno novou výsadbou. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k nabídce společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Statutárnímu městu Pardubice k odkoupení 

budovy č.p. 873 stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 793 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Studánka  
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s odkoupením budovy č.p. 873, obč. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 793 zastavěná plocha  
a nádvoří v části obce Studánka, vše v k. ú. Studánka, z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.,  
IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 532 13 do vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, za celkovou kupní cenu ve výši  
1 600 000 Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou této zprávy 
 
Odůvodnění: Městský obvod Pardubice III budovu č.p. 873 nepotřebuje ke svému využití.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Návrh technické komise na zpětvzetí žádosti o stavební povolení podané u věcně a místně příslušného 

speciálního stavebního úřadu, odboru dopravy Magistrátu města Pardubice na stavbu „Zvýšení bezpečnosti 
dětí při cestě do ZŠ Studánka“ – SO 101 Luční x Věry Junkové  

 
Usnesení R/428/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zpětvzetím žádosti o stavební povolení podané u věcně a místně příslušného speciálního stavebního úřadu, 
odboru dopravy Magistrátu města Pardubice na stavbu „Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“ – 
SO 101 Luční x Věry Junkové. 
_________________________________________________________________________________________ 
  

12. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

 „Odstranění a osazení dopravního zařízení v ulici Pod Lipami“  
 
Usnesení R/429/2021                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 
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a) zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Odstranění a osazení dopravního zařízení 
v ulici Pod Lipami“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ 25262572 za celkovou nabídkovou cenu 14 870 Kč bez DPH, tj. 17 992,70 Kč včetně DPH 21 %; 

b) financování schválené veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod bodem a) tohoto usnesení 
z kapitoly rozpočtu 27 Doprava, 4.2 Ostatní provozní výdaje do dopravy. 

2. ukládá  

objednat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedené pod bodem a) tohoto usnesení  
u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572. 

 
Z: Ing. Vacinová 
T: květen 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2021 

 

Usnesení R/430/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2021 
v celkové výši 180.500,00 Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

b) poskytnutí peněžitých dárkových poukázek – ocenění fair play žáků ZŠ v celkové hodnotě  
10.000,00 Kč. 

2. ukládá  

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty. 

Z: Šotková Miriam 
T: červen 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Podpora aktivit senior klubů MO Pardubice III pro rok 2021 

 

Usnesení R/431/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

poskytnutí věcných darů senior klubům MO Pardubice III v roce 2021 dle „Pravidel Rady městského obvodu 
Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ v následující výši: 

• klub seniorů č. 11 zastoupený p. E. Ť.* v celkové hodnotě 32.500,00 Kč, 

• klub seniorů č. 16 zastoupený p. V. P.* v celkové hodnotě 27.500,00 Kč, 

• klub seniorů č. 20 zastoupený p. A. B.* v celkové hodnotě 48.500,00 Kč, 

a vedení řádné evidence a příslušné administrativy dle ustanovení „Pravidel Rady městského obvodu 
Pardubice III o podpoře aktivit senior klubů“ při poskytování věcných darů senior klubům. 

Z: Šotková Miriam  
T: 2021 

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

15. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2021 

 

Usnesení R/432/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 

„Farmářské trhy“ (každou sobotu od 22. 5. 2021 do konce roku 2021), „Opékání buřtů“ (červen – srpen 2021 
– 2x Na Drážce a 3x na Dubině), „Pardubické letní kino na Dubině“ (každý čtvrtek červenec až srpen 2021), 

„sv. Václav – vítání podzimu“ (termín září 2021), „Strašidelná stezka“ (listopad 2021), „koncert Josefa 
Sochora“ (podzim), „PC pro seniory“ (podzimní kurzy), „Vánoční zpívání“ (termín 23. 12. 2021). 

Akce budou připraveny ve spolupráci s panem R. N.* (OSVČ) a místními základními školami.  

Letní kino na Dubině ve spolupráci s agenturou NO PROBLEM PROMOTION, a.s. 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Pořádání kulturní akce „Pardubické letní kino na Dubině“ 

 
Usnesení R/433/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) v souladu s čl. III odst. 3 Vnitřní směrnice č. 9/2011 Městského obvodu Pardubice III - Zadávací řád 
veřejných zakázek, v platném znění, odlišný postup, a to přímé zadání veřejného promítání filmů 
„Pardubické letní kino na Dubině“ devět promítání v termínu červenec – srpen 2021 v konečné ceně 
120.000,- Kč společnosti NO PROBLEM PROMOTION, a.s., Wintrova II. 1088, 530 03 Pardubice,  
IČ 09861025, se zálohou platbou ve výši 20% celkové ceny zakázky, 

b) pověření starosty k jednotlivým úkonům objednatele v rámci dané objednávky.  

2. ukládá  

uzavřít objednávku uvedenou dle bodu 1. písm. a), která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Ing. Štěpánková 

T: červen 2021  

_________________________________________________________________________________________ 
 

17. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavební akce „Odstranění rodinného domu Viktorín II“ 

 
Usnesení R/434/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, 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 Viktorín II“ na pozemku parc. č. st. 301 katastrální území Studánka v ulici Rumunská, dle 
koordinačního situačního výkresu č. C.1, který je součástí projektové dokumentace k odstranění stavby, 
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zpracované v dubnu 2021 Martinem Věchetem, se sídlem Poláčkova 233, 533 53 Pardubice, IČ 738 47 879 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

18. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu Viktorín III“ 

 
Usnesení R/435/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba rodinného domu 
Viktorín III“ na pozemku parc. č. st. 301 a pozemku parc. č. 136/20 v katastrální území Studánka v ulici 
Rumunská, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové dokumentace pro 
ohlášení stavby, zpracované v dubnu 2021 Martinem Věchetem, se sídlem Poláčkova 233, 533 53 Pardubice, 
IČ 738 47 879 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

19. 
Vyjádření k umístění a provozování letní předzahrádky ul. E. Košťála 990 

 
Usnesení R/436/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, 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 
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, ulici Erno Košťála čp. 990, před restaurací, pro Pavlínu 
Kopeckou, se sídlem S. K. Neumanna 91, 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 08544107 v termínu od 
1. 6. 2021 – 31. 10. 2021 za dodržení následujících podmínek: 

1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 14,5 m2, bude umístěna pouze na ploše dle situačního 
výkresu.  

2. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií apod., denní provoz letní předzahrádky 
bude ukončen nejpozději do 22.00 hod.  

3. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 
komunikací v okolí této předzahrádky. 

4. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

5. Žadatel zajistí WC pro návštěvníky předzahrádky. 

6. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

20. 

Vyjádření ke stavební akci společnosti VT PROJEKT, spol. s r.o. „Pardubice ul. Okružní - kanalizace“ 
 
Usnesení R/437/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Pardubice ul. Okružní - kanalizace“ tak, jak je 
uvedeno v katastrálním situačním výkresu – č. přílohy C2, který byl zpracovaný v dubnu 2021 a je součástí 
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projektové dokumentace pro ohlášení a provedení stavby zpracované společností VK PROJEKT, spol. s r.o., se 
sídlem Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 648 26 431 za dodržení těchto podmínek:  

1. Úsek místní komunikace – vozovky (dále jen „místní komunikace“) dotčený stavbou bude uveden 
v předešlý stav. Oprava místní komunikace nad výkopem bude v souladu s bodem 1.7 Úpravy povrchů 
z výše uvedené projektové dokumentace. Všechny konstrukční vrstvy, vč. živičné vrstvy budou 
obnoveny v příslušné síle. 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. Zásyp výkopu bude hutněn 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.  

2. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

21. 
Vyjádření k vybudování nového vchodu do provozovny v budově čp. 982 ul. J. Zajíce 

 
Usnesení R/438/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavební akcí vybudováním nového vchodu do provozovny 
v objektu čp. 982 v ulici Jana Zajíce, dle předloženého situačního výkresu, který předložila společnost Jan 
Levinský, s.r.o., se sídlem Jana Zajíce 982, 530 12 Pardubice, IČ 25297929 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

22. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Pardubice-navýšení ohradní zdi“ kolem areálu věznice 

 
Usnesení R/439/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Pardubice-navýšení ohradní 
zdi“ kolem areálu věznice, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované v dubnu 2021 Ing. Jiřím Krejčím, se sídlem Husova 205, 530 
03 Pardubice, IČ 68465203 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


