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U S N E S E N Í 
z 8. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 30. června 2015 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2014 

 
Usnesení R/96/2015                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2014, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2014 ke schválení Zastupitelstvu 
městského obvodu Pardubice III, 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: červen 2015 

3. doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III, 
účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III a souhlasit s celoročním hospodařením Městského 
obvodu Pardubice III za rok 2014, a to bez výhrad. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2015 

  
Usnesení R/97/2015                                                (rozprava: 2; 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. 5. 2015. 
________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2015 

 
Usnesení R/98/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. bere na vědomí   

návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 v celkové výši rozpočtu 38.560,6 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá  

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2015 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 

 
Usnesení R/99/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o povinnostech vyplývajících ze zákona o střetu zájmů. 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informace o činnosti technické komise Rady městského obvodu Pardubice III  

za 1. pololetí roku 2015 
 
Usnesení R/100/2015                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o činnosti technické komise Rady městského obvodu Pardubice III za 1. pol. roku 2015. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Návrh na směnu pozemků s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje 

 
Usnesení R/101/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s postoupením části pozemku p.p.č. 409/31 o výměře pouze cca 200 m2 v k.ú. Studánka v rámci směny 
pozemků mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, IČ 72050250, se sídlem 
Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, Pardubice a Statutárním městem Pardubice, IČ 00274046, se 
sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, za účelem vybudování parkovacích míst pro služební vozidla 
Obvodního oddělení III Policie ČR na adrese Jana Zajíce čp. 946, Pardubice za podmínky, že plocha části 
pozemku p.p.č. 409/31 o výměře cca 82 m2 v k.ú. Studánka (červeně vyznačená plocha v situačním výkresu) 
z požadované plochy o výměře 282 m2 zůstane ve vlastnictví Statutárního města Pardubice z důvodu zajištění 
přístupu k zásobovací rampě za objektem čp. 715 (na pozemku p.p.č.st. 1103), tak jak je zakresleno 
v situačním výkresu, který je nedílnou součástí usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
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7. 
Vyjádření k dokumentaci ke změně stavby před dokončením a změně územního rozhodnutí ve sloučeném 

řízení stavby „Pardubice, ulice V Zahrádkách, rodinný dům na pozemku p. č. 15 v k. ú. Studánka“  
 
Usnesení R/102/2015                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se změnou stavby před dokončením a změnou územního rozhodnutí ve 
sloučeném řízení stavby „Pardubice, ulice V Zahrádkách, rodinný dům na pozemku p. č. 15 v k. ú. Studánka“, 
dle situačního výkresu C. 2, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracované v  
březnu 2015 Ing. Klárou Kopsovou Neumeisterovou, Na Hrázi 778, 530 03 Pardubice, autorizovaným 
inženýrem v oboru pozemní stavby, č. autorizace 0601714 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Pod Lipami čp. 28“ 

 
Usnesení R/103/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Pod Lipami čp. 28“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. C.4 z projektové dokumentace pro územní řízení zpracované v měsíci květnu 2015 
společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, IČ 25258800 za 
dodržení podmínky, že bude vyjmutá stávající nevyužitá přípojka. Dále budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření ke stavební akci „Pardubice, Staročernská – úprava nn“ 

 
Usnesení R/104/2015                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Pardubice, Staročernská – úprava nn“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. 1 projektové dokumentace pro územní souhlas zpracovaném v roce 2015 společností 
MONTPROJEKT, a.s. se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 28494032 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Vyjádření k trase uložení přípojky elektro NN na pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. Studánka 

 
Usnesení R/105/2015                                            (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s trasou uložení přípojky elektro NN v rámci stavby „Pardubice, ulice 
V Zahrádkách, rodinný dům na pozemku p. č. 15 v k. ú. Studánka“ na pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. Studánka 
dle situačního výkresu č. C.3 z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
zpracované v měsíci březnu 2015 Ing. Klárou Kopsovou Neumeisterovou, Na Hrázi 778, 530 03 Pardubice, 
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autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, č. autorizace 0601714, s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Dokumentace bouracích prací domu č. p. 115, přístavby a 

garáže, ulice Ve Stezkách, Pardubice“  
 
Usnesení R/106/2015                                            (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Dokumentace bouracích prací domu č. p. 115, přístavby a 
garáže, ulice Ve Stezkách, Pardubice“, dle situačního výkresu C. 02 dokumentace bouracích prací, zpracované 
26. 5. 2015 společností A-Z ateliér s.r.o., SNP 1353, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 03777529, za dodržení 
podmínky, že pokud dojde k poškození místních komunikací vozovky nebo chodníku, zajistí investor stavby 
uvedení dotčených částí komunikací v předešlý stav dle podmínek vlastníka komunikací. Dále budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

12. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice – 

stavební řešení“  
 
Usnesení R/107/2015                                            (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, 
Pardubice – stavební řešení“ dle části dokumentace C situačního výkresu č. 2, projektové dokumentace pro 
stavební řízení, zpracované v měsíci srpnu 2014 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. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

15. 
Vyjádření k žádosti o povolení zřízení dvou sjezdů v ulici Pod Zahradami   

 
Usnesení R/108/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s připojením sousední nemovitosti parc. č. 79/14 v k. ú. Studánka k místní 
komunikaci II. třídy č. 063b v ulici Pod Zahradami zřízením sjezdu - nájezdu na dvě kolmá parkovací stání a 
jedno podélné parkovací stání pro žadatele Anetu Kačmarikovou Mgr. MPA, datum narození 1. 10. 1979, 
trvale bytem Kosmonautů 88, 530 09 Pardubice, zastoupenou na základě plné moci Ivanou Votavovou, 
datum nar. 25. 12. 1962, trvale bytem Na Brázdách 6, 530 02 Pardubice. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 

 



8. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 30. června 2015       Strana 5 (celkem 5) 
 

16. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce 

„Sportovní klub Pamako – Pardubice Hůrka na parcele parc.č. st. 9398, Pardubice 530 12“  
  
Usnesení R/109/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Sportovní klub Pamako – Pardubice Hůrka na parcele 
parc.č. st. 9398, Pardubice 530 12“, dle situačního výkresu C.4 projektové dokumentace, pro stavební řízení, 
zpracované v měsíci březnu 2015 Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, autorizovaným inženýrem, č. autorizace: 
ČKA č. 01 241, Palackého 207, 533 04 Sezemice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

17. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Věry Junkové I.“ 

 

Usnesení R/110/2015                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Věry Junkové I.“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu č. E.4.1 z dokumentace pro přípravu projektu, zpracované v měsíci květnu 2015 
společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, IČ 25258800 za 
dodržení podmínky, že budou vyjmuté stávající nevyužité přípojky. Dále budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

18. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Pardubice – ul. Blahoutova – Vybudování parkovacích míst a 

nových sjezdů před Domovem pro seniory“  
 
Usnesení R/111/2015                                                (rozprava 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavební akcí „Pardubice – ul. Blahoutova – Vybudování 
parkovacích míst a nových sjezdů před Domovem pro seniory“ dle situačního výkresu část B, číslo přílohy 4, 
projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby, zpracované v měsíci červnu 2015 Jiřím 
Stránským - projekce dopravních staveb, se sídlem Staré Hradiště 142, PSČ 533 52 Pardubice, IČ 401 29 942 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

19. 
Informativní zpráva -  o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů 

 

Usnesení R/112/2015                                                (rozprava 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů. 
 

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


