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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO 

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

dne 22. května 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, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová,  
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  
Ing. Kateřina Kovářová 

 
Omluveni: Mgr. Markéta Tauberová – člen Rady městského obvodu Pardubice III  

Ing. Jaroslav Cihlo – místostarosta Městského obvodu Pardubice III 

____________________________________________________________________________ 
 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

 
(pro 3 , proti 0, zdrž 0) 

1. 
Vyjádření k akci „Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce – Pardubice – ul. 
Dašická na křižovatce s ul. Luční – osvětlení přechodu pro chodce“ 

2. 
Žádost o vyjádření k upravenému návrhu na umístění reklamního zařízení – žadatel 
BARTH – media a.s. 

3. Návrh závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2007 
4. 3. rozpočtová změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2008 
5. 1. rozpočtová změna soc. fondu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2008 
6. Plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III za  ¼  roku 2008 
7. Revokace usnesení 55 Z ze dne 20.3.2008 a návrh nového usnesení 
8. Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 

9. 
Vyjádření k záměru statutárního města Pardubice uzavřít nájemní smlouvu o nájmu 
nebytového prostoru v objektu č. 7 v objektu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1828 

10. 
Souhlas se zadáním a výběrem zhotovitele - zpracování projektové dokumentace na „ 
kříž“ oprava chodníku a cyklistické stezky od ulice Blahoutova po ulici E. Košťála a od 
ulice J. Zajíce po ulici Dubinská 

11. Žádost o prodej st.p.č. 4727/2 a části p.p.č. 1070/20 v k.ú. Pardubice 

12 
Vyjádření k záměru stavebních úprav rodinného domu č.p. 441 na st.p.č. 1634 v k.ú. 
Pardubice 

13. 
Vyjádření ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na přístavbu rodinného domu č.p. 
335 na st.p.č. 1378 v k.ú. Pardubice 
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14. 
Žádost občanů Městského obvodu Pardubice III o projednání návrhu k privatizaci 
bytového domu čp. 418 v ulici Na Drážce, Pardubice   

15. Výběrové řízení na pozici samostatného odborného referenta č. 22/2008  
16. Změna jednacího řádu Rady městského obvodu Pardubice III 

17. 
Vícepráce na akci „Stavební úpravy stávajícího propojení centra sídliště a Lesoparku 
Dubina“ 

18. Výběr zhotovitele – zpravodaj Městského obvodu Pardubice III  

19. 
Vyjádření k oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu na stavbu skladu 
drobného nářadí na pozemku p.č. 424/11 v k.ú. Studánka 

20. 
Vyjádření k řízení o povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu pro umístění stavby dvougaráže 
na pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Studánka 

21. 
Vyjádření k projektové dokumentaci záměru nástavby rodinného domu č.p. 213 v ulici 
Věry Junkové 

22. 
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“   

23. Změna složení likvidační komise 1/2008 
24. Diskuse 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce 

– Pardubice ul. Dašická na křižovatce s ul. Luční – osvětlení přechodu pro chodce“ 
 

Usnesení 262 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Stavební úpravy 
stávajícího přechodu pro chodce – Pardubice ul. Dašická na křižovatce s ul. Luční – osvětlení 
přechodu pro chodce“ společnosti E–dir s.r.o., se sídlem Kasanice čp. 1, Lázně Bohdaneč,  IČ 
25995138  s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
____________________________________________________________________________ 

 

2.  
Stanovisko k návrhu na umístění stavby pro reklamu spol. BARTH-media, a.s., na 

pozemku p.č. 794/2 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení 263 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s umístěním stavby pro reklamu (reklamní 
panel o velikosti 5,1 x 2,4 m na ocelových sloupcích zakotvených do betonových patek) 
společnosti BARTH-media, a.s., IČ: 25256181, sídlo: Hůrka 1798, Pardubice,  na pozemku          
p.č. 794/2 v k.ú. Pardubice. 
____________________________________________________________________________ 
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3. 
Návrh závěrečného účtu M ěstského obvodu Pardubice III za rok 2007 

 

Usnesení 264 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) schvaluje závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2007 a souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, dle příloh č. 1 – 5, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 

b) doporučuje předložit závěrečný účet ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstvo 
Pardubice III. 

 
 

4.  
3. změna rozpočtu 2008 Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení 265 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
I.  Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje v rámci 3. změny rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice III pro rok 2008: 
a) ve zdrojové části příjem transferu 510 tis. Kč od města Pardubice na položku „DPH – 

ostatní transfery na konkrétní akce z rozpočtu města“, zapojení finančních prostředků 
z roku 2007 ve výši 7 492 tis. Kč na položku „zapojení finančních prostředků z minulých 
let“ , finanční vypořádání -5 438 tis. Kč na položku „finanční vypořádání s MmP“ 

b) ve výdajové části zapojení prostředků 550 tis. Kč na položku ostatní provozní výdaje do 
dopravy celkem a  50 tis. Kč na položku provoz městské knihovny 

c) navedení přebytku  1 964 tis. Kč do rezervy rozpočtu.  
II. Rada městského obvodu Pardubice III doporučuje předložit 3. změnu rozpočtu 2008 na  

nejbližší jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 
 

 

5. 
1. změna rozpočtu sociálního fondu  Městského obvodu Pardubice III  

pro rok 2008 
 

Usnesení 266 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) schvaluje navrhované rozpočtové změny sociálního fondu v rámci 1. změny rozpočtu 

sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III pro rok  2008 – zapojení finančních 
prostředků z roku 2007 ve výši 65 tis. Kč na straně příjmů do očekávaný zůstatek SF z 
r. 2007, na straně výdajů do položky příspěvek na služby, 

b) doporučuje předložit 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice 
III pro rok 2008 na  nejbližší jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke 
schválení. 

 
 

7. 
Revokace usnesení 55 Z/2008 ze dne 20.3.2008 a návrh nového usnesení 

 

Usnesení 267 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a)  doporučuje revokaci usnesení Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 55 Z/2008 ze 
dne 20.3.2008, 
b)  doporučuje jej nahradit novým usnesením:  
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Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III ukládá správci daného místního poplatku 
doručit nejpozději do 30. 6. 2008 výzvu všem dlužníkům obvodu za poplatky ze psů a 
poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů z let 2002 a 2003 k zaplacení nedoplatků z poplatku dle již zaslaného 
platebního výměru, popř. platebního výměru s navýšením. 
 

 

8. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 

 
Usnesení 268 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III: 
a)   schvaluje poskytnutí dotace dle žádostí č.:  

         20/2008 KD Dubina (Pohádkové dopoledne)               5.000,-Kč 
         21/2008 KD Dubina (Řemeslná dílna)               15.000,-Kč 

               22/2008 KD Dubina (Běh seniorů)                 5.000,-Kč 
               26/2008 Marek Srkal (Galanta cup 12. ročník)    5.000,-Kč 
        a   ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí schválené dotace.  
b) doporučuje poskytnutím dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro 

Kulturní dům Dubina   
 23/2008 „Studánecké posvícení“ ve výši 45.000,- Kč 

        24/2008 „Dětský den – kdo si hraje nezlobí“ ve výši 20.000,- Kč 
        25/2008 „Slet čarodejnic“ ve výši 30.000,- Kč 

c)     ukládá uvedené žádosti o dotace 23-25/2008 KD Dubina předložit k projednání na 
nejbližším jednání Zastupitelstva  městského obvodu Pardubice III.  

     Termín: 6/2008 
 Zodpovídá: Ing. Irena Štěpánková 

 

 

9. 
Vyjádření k záměru Statutárního města Pardubice uzavřít nájemní smlouvu o nájmu 

nebytového prostoru v objektu č. 7 v objektu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1828 
 

Usnesení 269 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k uzavření smlouvy o 
nájmu nebytového prostoru o výměře 84 m2 v objektu č. 7 na st.p.č. 3515/16 v k.ú. Pardubice 
v areálu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1823 s Ladislavem Čekalem, IČ: 60905131 s účelem 
užívání kancelář a sklad, pokud je záměr v souladu s projektem firmy EUBE, se sídlem 
Kateřinská 13, Praha 2, IČ: 25110586. 
 

 

10. 
Souhlas se zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování projektové dokumentace na 
opravu chodníku a cyklistické stezky od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála a od 

ulice Jana Zajíce po ulici Dubinská (tzv. „kříž“) 
 

Usnesení 270 R/2008              (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) schvaluje zadání projektové dokumentace (pro územní i stavební řízení) o realizaci 

opravy chodníku a cyklistické stezky v centrální ose sídliště jihozápad – severovýchod 
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od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála, kterou kříží centrální osa sídliště 
severozápad – jihovýchod od ulice Jana Zajíce po ulici Dubinská (tzv. „kříž“), viz 
situační výkres, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace pro realizaci opravy chodníku a 
cyklistické stezky v centrální ose sídliště jihozápad – severovýchod od ulice 
Blahoutova po ulici Erno Košťála, kterou kříží centrální osa sídliště severozápad – 
jihovýchod od ulice Jana Zajíce po ulici Dubinská bude společnost PRODIN a.s., se 
sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 za cenu 552.410,- Kč včetně 
DPH, 

c) ukládá uzavřít se společností PRODIN a.s. (sídlo K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, 
IČ: 25292161) smlouvy o dílo týkající se výše uvedených staveb, 

d) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008 
z kapitoly 4.2. - Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 

 
Zodpovídá: Miluše Pětioká 

Termín: červenec 2008 
 

 
11. 

Vyjádření k žádosti o prodej pozemku st.p.č. 4727/2 a části p.p.č. 1070/20 v katastrálním 
území Pardubice 

 

Usnesení 271 R/2008               (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku st.p.č. 4727/2 o výměře 
19 m2 a s prodejem části pozemku p.č. 1070/20 o výměře 130 m2 v k.ú. Pardubice, paní H.J.*, 
která je vlastníkem stavby rekreační chaty evidenční číslo 203, postavené na pozemcích st.p.č. 
4727/1 a 4727/2.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

 

12. 
Vyjádření k záměru stavebních úprav rodinného domu č.p. 441 na st.p.č. 1634 v k.ú. 

Pardubice 
 

Usnesení 272 R/2008              (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá žádné námitky či připomínky k záměru 
stavebních úprav rodinného domu č.p. 441 na st.p.č. 1634 v k.ú. Pardubice. 
 

 

13. 
Vyjádření ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na přístavbu rodinného domu 

č.p. 335 na st.p.č. 1378 v k.ú. Pardubice  
 

Usnesení 273 R/2008                           (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III nemá v rámci spojeného územního a stavebního řízení 
žádné námitky či připomínky ke stavbě: přístavba rodinného domu č.p. 335 na st.p.č. 1378 
v k.ú. Pardubice. 
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14. 
Žádost o projednání návrhu občanů Městského obvodu Pardubice III 

 k privatizaci domu čp. 418 v ulici Na Drážce  
 

Usnesení 274 R/2008                           (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) bere na vědomí žádost občanů Městského obvodu Pardubice III o projednání návrhu 
k privatizaci bytového domu Na Drážce čp. 418, Pardubice, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

b) sděluje, že k uvedené věci není Městský obvod Pardubice III a jeho orgány 
kompetentní.  

 
 

15. 
Výběrové řízení na pozici samostatného odborného referenta  

odboru ekonomického a sociálního č. 22/2008 
 
Usnesení 275 R/2008              (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 
   a) schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 22/2008 na pozici samostatného 

odborného referenta odboru ekonomického a sociálního Úřadu městského obvodu 
Pardubice III ve složení: 

Mgr. Vítězslav Štěpánek    – starosta Městského obvodu Pardubice III  
Ing. Jaroslav Cihlo             – člen Rady městského obvodu Pardubice III  
Ing. Kateřina Kovářová      – tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Ing. Irena Štěpánková         – vedoucí odboru ekonomického a sociálního Úřadu městského  
                                            obvodu Pardubice III 
Miluše Pětioká           - zastupující vedoucí odboru dopravy a životního prostředí     

 
        b) souhlasí s uzavření pracovního poměru s uchazečem dle možností ihned po ukončením 

výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění.  
 

 

16. 
Změna jednacího řádu Rady městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení 276 R/2008                (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje aktualizovanou verzi jednacího řádu Rady 
městského obvodu Pardubice III č. 2/2008 s účinností od 1. června 2008, jejíž znění je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.  
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17. 
Vícepráce na akci „Stavební úpravy stávajícího propojení centra sídliště a Lesoparku 

Dubina“ 
 

Usnesení 277 R/2008                (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) souhlasí s proplacením víceprací u akce “Stavební úpravy stávajícího propojení centra 
sídliště a Lesoparku Dubina“ společnosti BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 
1495,  Pardubice,  IČ: 63217139 ve výši 65.028,- Kč bez DPH tj. 77.383,32 Kč včetně 
DPH, 

b) ukládá financovat tyto vícepráce z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 
2008 z kapitoly 4.1. – Oprava a údržba komunikací celkem 

    Zodpovídá:  Miluše Pětioká 
    Termín:  červen 2008 

 
 

18. 
Zpravodaj M ěstského obvodu Pardubice III – výběr zhotovitele 

 

Usnesení 278 R/2008                          (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zadáváním: 
a) zpracování a tisku Zpravodaje Městského obvodu Pardubice III u firmy DTP Studio, 

Ing. Formanová, se sídlem Bratranců Veverkových 566, 530 02  Pardubice, IČ: 
65671481 pro rok 2008, 

b) roznášky u firmy FERDA – česká reklamní počta, se sídlem Dvorská 648, 
500 30 Hradec Králové 15, IČ:  11012773 pro rok 2008. 

 
 

19. 
Vyjádření k oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu na stavbu skladu 

drobného nářadí na p.p.č. 424/11 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení 279 R/2008                                       (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá k záměru stavby skladu drobného zahradního 
nářadí na pozemku p.č. 424/11 v k.ú. Studánka žádné námitky či připomínky.  
 

 
20. 

Vyjádření k řízení o povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., 
o obecných požadavcích na výstavbu pro umístění stavby dvougaráže na pozemku p.č. 

144/1 v k.ú. Studánka  
 

Usnesení 280 R/2008                          (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k vydání rozhodnutí o 
povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích 
na výstavbu pro umístění stavby dvougaráže na pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Studánka.  
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21. 

Vyjádření k projektové dokumentaci záměru nástavby  
rodinného domu č.p. 213 v ulici Věry Junkové 

 

Usnesení 281 R/2008                          (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k projektové dokumentaci 
záměru nástavby rodinného domu č.p. 213 na st.p.č. 224 v ulici Věry Junkové, v k.ú. 
Studánka.  
 

 
22. 

 
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 282 R/2008               (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) v souladu se zadávacím řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu 
Pardubice III po porovnání podaných cenových nabídek od stavebních společností ve 
věci realizace zakázky: „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“ 
rozhodla, že nejvýhodnější cenovou nabídku podala společnost CHRPA stavební 
společnost s r.o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 530 02 Pardubice, IČ: 25285262, s 
nabídkovou cenou 1.110.953,- Kč (včetně 5 % rezervy a DPH 19 %), 

b) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008, z 
kapitoly 4.1. – Oprava a údržba komunikací celkem, 

c) ukládá uzavřít s příslušnou firmou smlouvu o dílo. 
Zodpovídá: Miluše Pětioká 

Termín: červenec 2008 
____________________________________________________________________________ 

 
23. 

Změna složení likvidační komise – 1/2008 
 
Usnesení 283 R/2008               (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III v souladu s ustanovením vnitřní směrnice č. 8/2007 
Úřadu městského obvodu Pardubice III mění z důvodu personálních změna složení 
jednorázové likvidační komise (1/2008) schválené usnesením 191 R/2008 na následující 
složení: 
 
Členové likvidační komise 
Ing. Jaroslav Cihlo – místostarosta Městského obvodu Pardubice III (předseda komise) 
Ing. Kateřina Kovářová - tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
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Ing. Irena Štěpánková – vedoucí odboru ekonomického a sociálního Úřadu městského obvodu 
Pardubice III 
Miluše Pětioká - zastupující vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského 
obvodu Pardubice III 
Zina Mejzlíková - samostatný odborný referent kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice 
III 
Tajemník likvidační komise 
Milena Rajnetová - samostatný odborný referent kanceláře Úřadu městského obvodu 
Pardubice III  
      

D I S K U S E 
 

Usnesení 284 R/2008               (pro 3, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zřízení linky č. 21 – Slovany - Třída míru-
Hlavní nádraží, Polabiny - Sluneční a bere na vědomí navržený jízdní řád od 1. 9. 2008, který 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
Přílohy zápisu z 21. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 
 

1. Příloha k usnesení 264 R/2008 - Návrh závěrečného účtu Městského obvodu 
Pardubice III za rok 2007 
a) Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2007 
b) Plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 2007 
c) Zpráva č. 114/d a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 Městského 

obvodu Pardubice III 
d) Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2007 
e) Rekapitulace příjmů z daní za celé město Pardubice k 31.12.2007 

2. Situační výkres k usnesení č. 270 R /2008 - zpracování projektové dokumentace na 
opravu chodníku a cyklistické stezky od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála a od 
ulice Jana Zajíce po ulici Dubinská (tzv. „kříž“) 

3. Příloha usnesení č. 274 R/2008 - Žádost občanů o projednání návrhu k privatizaci 
bytového domu Na Drážce čp. 418, Pardubice 

4. Příloha k usnesení 276 R/2008 – aktualizovaná verze řádu Rady městského obvodu 
Pardubice III s účinností od 1. 6. 2008. 

5. Příloha k usnesení 284 R/2008 – jízdní řád linky č. 1. 
____________________________________________________________________________ 
 

V Pardubicích dne 22. května 2008. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


