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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 23. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 
(23. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo  

dne 10. července 2008) 
 
 

Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady 
městského obvodu Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III             
(dle § 16 zákona 128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení 
rady Městského obvodu Pardubice III.  

 
 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:  
Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel 
Vojtěch 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  
Ing. Kateřina Kovářová 

Omluvena: Mgr. Markéta Tauberová – členka Rady městského obvodu Pardubice III 

____________________________________________________________________________ 
 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 4 , proti -, zdrž -) 
 

1. Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 
2. Vyjádření k žádosti společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., o zřízení věcného 

břemene práva uložení a provozování telekomunikačního vedení 
3. Vyjádření k žádosti společnosti PAYTON a.s., a společnosti RESTAV CZ, s.r.o., o 

zřízení věcného břemene práva uložení trubkování pro datové rozvody 

4. 
Vyjádření k záměru uzavřít smlouvy a nájmu nebytového prostoru v objektu č. 5 
v areálu bývalých kasáren Hůrka. 

5. 
Vyjádření k záměru stavby zahradního domku na st.p.č. 2726 u rodinného domu 
V Lipinách 649, v k.ú. Pardubice 

6. Likvidace majetku MO Pardubice III  
7. Informace: Nemovité kulturní památky na území Městského obvodu Pardubice III 
8. Vyjádření k žádosti na změnu místní úpravy provozu v ul. K Lesu (na stůl) 

9. 
Stanovisko k realizaci zakázky“Opravy vad a sanace, regenerace panel. Domu Luďka 
Matury 857 – 859, Pardubice – Dubina III/I“ (na stůl) 

10. 
Vyjádření k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu na umístění 
bazénu na p.p.č. 1107/33 v k.ú. Pardubice 

11. 
Vyjádření k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu na umístění 
bazénu na p.p.č. 1107/23 v k.ú. Pardubice 

12. 
Změna akce: „Úprava stávajícího povrchu chodníků v ulici Dašická v úseku od 
křižovatky s ulicí Zajíčkova po křižovatku s ulicí Krátká a od křižovatky s ulicí Krátká 
po křižovatku s ulicí Spojilská, na pravé straně ve směru do centra města“ (na stůl) 
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13. Vyjádření ke stavebním úpravám ve 2. nadzemním podlaží budovy kulturního domu 
14. Vyjádření k záměru změny nájemce nebytového prostoru v č.p. 983, ul. Jana Zajíce 
15. Informace k žádosti o přesunutí zastávky MHD – Dubina, sever směr do centra 
16. Vyjádření ke stavební úpravě rodinného domu č.p. 233, ul. Spojilská 
17. Diskuse 

 
 

1. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 

 
Usnesení 305 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) schvaluje poskytnutí dotace dle žádostí č.:  
    27/2008 SHK D-P Pardubice (O pohár starosty MO III )              5.000,-Kč 
                   házená minižaček 
    31/2008 MŠ Korálek (Dovybavení zahradními prvky)          35.000,-Kč 
b) ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí schválené dotace.  

       Termín: 8/2008 
       Zodpovídá: Ing. Štěpánková 

____________________________________________________________________________ 
  

2.  
Vyjádření k žádosti společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., o zřízení věcného 

břemene práva uložení a provozování telekomunikačního vedení 
  

Usnesení 306 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene práva uložení a provozování podzemní sítě – telekomunikačního vedení společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, 
v pozemcích p.č. 409/114, 423/3, 447/5 a 472/2 v k.ú. Studánka, a to v rozsahu dle 
předloženého situačního nákresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k žádosti sopolečnosti PAYTON a.s., a společnosti RESTAV CZ, s.r.o.,             

o zřízení věcného břemene práva uložení trubkování pro datové rozvody 
  

Usnesení 307 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene práva uložení podzemní sítě – trubkování pro datové rozvody, v pozemcích p.č. 
423/3, 447/5 a 472/2 v k.ú. Studánka, ve prospěch společnosti PAYTON a.s., IČ 27658708, se 
sídlem Roháčova 188/37, Praha 3, a společnosti RESTAV CZ, s.r.o., IČ 27484700, se sídlem 
Tovární 1112, Chrudim, a to v rozsahu dle předloženého situačního nákresu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
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4.  

Vyjádření k záměru uzavřít smlouvy a nájmu nebytového prostoru v objektu č. 5 
v areálu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1828 

 
Usnesení 308 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru uzavřít smlouvy 
o nájmu nebytového prostoru o výměře 29,59 m2 v 1. patře objektu č. 5 na st.p.č. 3515/12 
v k.ú. Pardubice v areálu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1823 se společností SKÁCEL – GAS 
s.r.o., IČ 25960008 s účelem nájmu kancelář, za podmínek, že nebude v rozporu s projektem 
fy. EUBE. 
____________________________________________________________________________ 

 

5. 
Vyjádření k záměru stavby zahradního domku na st.p.č. 2726 u rodinného domu 

V Lipinách 649, v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení 309 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá k záměru stavby zahradního domku na pozemku 
st.p.č. 2726 v k.ú. Pardubice žádné námitky či připomínky.   

 
 

 
6. 

Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a 
spravovaného Městským obvodem Pardubice III 

 
Usnesení 310 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s postupem likvidace přebytečného a 
neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného Městským obvodem 
Pardubice III (uvedeným v zápise z jednání likvidační komise, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení) navrženým likvidační komisí, který pro své opotřebení, poškození nebo 
technologickou nebo fyzickou zastaralost neslouží svému účelu.  
 

 

9. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Opravy vad a sanace, regenerace panel. Domu 

Luďka Matury 857 – 859, Pardubice – Dubina III/I“ 
 
Usnesení 311 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s předloženou 
projektovou dokumentací ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Opravy vad a 
sanace, regenerace panel. domu Luďka Matury 857 – 859, Pardubice – Dubina III/I“ 
společností JINGS s.r.o., se sídlem Blato 95, 530 02 Pardubice, IČ 25935275 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
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10. 
Vyjádření k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu na umístění 

bazénu na p.p.č. 1107/33 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení 312 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá k záměru umístění bazénu na pozemku p.p.č. 
1107/33 v k.ú. Pardubice žádné námitky či připomínky.   
 

 
11. 

Vyjádření k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu na umístění 
bazénu na p.p.č. 1107/23 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 313 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá k záměru umístění bazénu na pozemku p.p.č. 
1107/23 v k.ú. Pardubice žádné námitky či připomínky.   
 

 
12. 

Změna akce: „Úprava stávajícího povrchu chodníků v ulici Dašická v úseku od 
křižovatky s ulicí Zajíčkova po křižovatku s ulicí Krátká a od křižovatky s ulicí Krátká 

po křižovatku s ulicí Spojilská, na pravé straně ve směru do centra města“ 
 
Usnesení 314 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) bere na vědomí, že akce „Úprava stávajícího povrchu chodníků v ulici Dašická v úseku 
od křižovatky s ulicí Zajíčkova po křižovatku s ulicí Krátká a od křižovatky s ulicí 
Krátká po křižovatku s ulici Spojilská, na pravé straně ve směru do centra města“ 
odsouhlasená usnesením č. 282 R/2008 dne 22. 5. 2008 nebude realizována 
prostřednictvím Městského obvodu  Pardubice III,  

b) ukládá ponechat finanční prostředky určené na tuto akci v rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III na rok 2008, v kapitole 4.1. – Oprava a údržba komunikací celkem. 

.   
 

 

13. 
Vyjádření ke stavebním úpravám ve 2. nadzemním podlaží budovy kulturního domu 

 
Usnesení 315 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá ke stavební úpravě – zřízení nového vchodu 
z haly do sálu ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p 983, části užívané Kulturním centrem 
Pardubice, žádné námitky či připomínky. 
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14. 
Vyjádření k záměru změny nájemce nebytového prostoru v č.p. 983, ul. Jana Zajíce 

 
Usnesení 316 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III souhlasí se změnou nájemce nebytového prostoru v č.p. 
983, ulici Jana Zajíce, z dosavadního nájemce Luďka Jelínka, IČ 47460016, Holcova 2706 
Pardubice, na Ing. Vladimíra Kucbela, IČ 49336789, Dašická 1764 Pardubice, při zachování 
předmětu podnikání s rozšířením o internetové služby. 
 
 
 

 

16. 
Vyjádření ke stavební úpravě rodinného domu č.p. 233, ul. Spojilská 

 
Usnesení 317 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá žádné námitky či připomínky ke stavebním 
úpravám rodinného domu č.p. 233 v ulici Spojilská. Vyjádření se vydává pro účely územního 
řízen, řízení o povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 138/1997 Sb., a pro 
účely stavebního řízení. 
 

 

 
Přílohy zápisu z 23. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 
 

o Příloha k usnesení 306 R/2008 – situační výkres  
o Příloha k usnesení 307 R/2008 – situační výkres 
o Příloha k usnesení 310 R/2008 – zápis z jednání likvidační komise 

____________________________________________________________________________ 
 

V Pardubicích dne 10 července 2008. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
 


