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       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

 

Z Á P I S 
 

z 8. mimořádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
 

které se konalo dne 24. listopadu 2011 od 17:00 hod 
 v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni:  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, RNDr. Josef Kubát, MUDr. 

Drahomíra Peřinová, Libor Hlaváč, MUDr. Miloslav Junek, Mgr. Jiřina Klírová, 
Mgr. Lukáš Těžký, Petr Tomášek, Radka Súkeníková, Ing. Jiří Moravec 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička, MUDr. Petr Sůva 
Neomluveni: MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D., Ján Kasič  
Veřejnost: 0 
 

Zahájení 
 

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) 
bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou Městského obvodu Pardubice III panem Ing. Mgr. 
Vítězslavem Štěpánkem (dále jen předsedající).  
Dále z prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 11 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 

 
Ověřovateli zápisu 7. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ing. Jaroslav 
Cihlo a Mgr. Jiřina Klírová. Písemné připomínky nedošly, zápis ze 7. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu 
schválen. 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 8. jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III Radku Súkeníkovou a Petra Tomáška, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a 
členy návrhové komise MUDr. Drahomíru Peřinovou a RNDr. Josefa Kubáta. 
 
Usnesení č. Z/91/2011             (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Radku Súkeníkovou a 
Petra Tomáška. 
 

Usnesení č. Z/92/2011                        (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/93/2011              (rozprava 0; hlasování: pro 11 proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení RNDr. Josef 
Kubát a MUDr. Drahomíra Peřinová. 
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Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyl 
vznesen žádný návrh na jeho změnu. 
 
Usnesení č. Z/94/2011                     (rozprava: 0; pro 11, proti -, zdrž. -)  
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje program zasedání: 
 

1. Novela obecně závazné vyhlášky města, kterou se mění Statut města Pardubic 
2. Novela obecně závazné vyhlášky města o veřejném pořádku 
3. Prodej pozemků v k.ú. Studánka Pardubickému kraji pro výstavbu Domova sociálních 

služeb Slatiňany 
4. Diskuse 

 
 

1. 
Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky č. x/2011, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubice, ve znění pozdějších obecně 
závazných vyhlášek  

 
Usnesení č. Z/95/2011                     (rozprava: 2; pro 11, proti -, zdrž. -)  
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

1) vyjadřuje nesouhlas 

se změnou čl. 1 bod 6, kterou se v příloze č. 3 odst. 2 písm. b) Statutu vypouští tento text – 
„podíl na platbách městu za reklamní zařízení nacházející se v městských obvodech 
v poměru 70:30 ve prospěch městských obvodů“ a text – „podíl ze skutečně vybraného 
nájemného z pozemků nacházejících se na území městských obvodů ve výši 25 %.......“. 

2) souhlasí 

s ostatními věcnými změnami obsaženými v návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek, vyjma stanoviska v bodu 1), 

 
2. 

Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky č. x/2011, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek  

 
Usnesení č. Z/96/2011                     (rozprava: 4; pro 11, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

1) vyjadřuje nesouhlas 

se stanovením provozní doby pro prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací 
a kaváren na území Městského obvodu Pardubice III provozovaných v souladu s právními 
předpisy, a to ve všech dnech do 24:00 hodin, přičemž počátek provozní doby je každý den 
nejdříve od 6:00 hodin,  

2) souhlasí 



3 
 

a) se stanovením doby nočního klidu od 22:00 do 6:00 hodin, 

b) s vymezením lokalit pro zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích 

  
3. 

Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.p.č. 79/12, části p.p.č. 79/7 a části p.p.č. 351/22 vše 
v k.ú. Studánka  

 
Usnesení č. Z/97/2011              (rozprava 3; hlasování: pro 11 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

souhlasí 

se záměrem prodeje pozemku p.p.č. 79/12 o výměře 745 m2, části p.p.č. 79/7 o výměře 1216 m2 
a části p.p.č. 351/22 o výměře  44 m2 k.ú. Studánka, Pardubickému kraji, IČ 70892822, se sídlem 
Komenského náměstí 125, za účelem výstavby domova sociálních služeb v rámci projektu 
„Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany“, s preferencí prodeje za cenu obvyklou při 
prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase. 

 
4. 

Diskuse, závěr 
 

(Počet vystoupení v diskusi: 2)  
  
 
 
Přílohy zápisu ze 8. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• presenční listina 8. mimořádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III 
• příloha k usnesení Z/95/2011 - návrh novely obecně závazné vyhlášky města, kterou se mění 

Statut města Pardubic 
• příloha k usnesení Z/96/2011 – návrh novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
 
 

 
                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 

starosta Městského obvodu Pardubice III 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Radka Súkeníková  Petr Tomášek 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  
 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 

V Pardubicích dne 24.listopadu 2011 

Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty 

 
 
dne: ………………………………………………… 
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