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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 28. ŘÁDNÉHO 

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

dne 13. listopadu 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.  
____________________________________________________________________________ 

 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 4 , proti -, zdrž -) 
 

1. Zřízení vyhrazeného parkování 
2. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby rodinného domu 
3. Informace: umístění informativního měřiče rychlosti na území Městského obvodu 

Pardubice III 
4. „Oprava chodníku před čp. 1535 – 1538 v ulici Na Drážce, Pardubice“ - souhlas se 

zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování projektové dokumentace 
5. Zřízení vyhrazeného parkování 
6. Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a 

spravovaného Městským obvodem Pardubice III 

7. Prodej pozemku p.č. 2988/2 v k.ú. Pardubice 
8. Prodej části pozemku p.č. 424/56 v k.ú. Studánka 
9. Nájem a prodej části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice  
10. Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka 
11. Prodej pozemků p.č. 94/9, 94/12 a 94/14 v k.ú. Studánka 
12. Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k uložení podzemní 

sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v pozemcích p.č. 409/55, p.p.č. 409/52, p.p.č. 448, 
p.p.č. 409/227, p.p.č. 409/108, p.p.č. 409/172, p.p.č. 409/152, st.p.č.1013/3 k.ú. 
Studánka 

13. Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k uložení podzemní 
sítě společnosti International Power Opatovice, a.s., v pozemcích p.č. 427/1 a p.č. 
423/3, v k.ú. Studánka 

14. Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k uložení podzemní 
sítě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., v pozemcích p.č. 409/114 a p.č. 
409/162  v k.ú. Studánka 

15. Prodej pozemku p.č. 2988/6 v k.ú. Pardubice 
16. Vyjádření k záměru pronajmout část prostor v přízemí domu čp. 1013-17 Erno Košťála 

občanskému sdružení Most do života 
17. Smlouvy na rok 2009 – odpadové hospodářství  
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18. Zřízení vyhrazeného parkování (na stůl) 
19. „Oprava přístupových chodníků u čp. 1546 – 1548 v ulici Na Drážce, Pardubice“ - 

souhlas se zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování projektové dokumentace  
20. Složení výběrové komise výběrové řízení  24/2008  
21. Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 12/2006  
22. Smlouva na rok 2009 – údržba a opravy místních a účelových komunikací  
23. Provedení nové výsadby stromů na sídlišti Dubina 
24. Prodej pozemku p.č. 2988/6 v k.ú. Pardubice  
25. Diskuse  

 
 

 
1. 

 

Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 
 
Usnesení 364 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 
pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, v ulici Na Okrouhlíku na místní komunikaci 
mezi řadovými garážemi a objektem výměníku u čp. 1586, pro Ing. Petra Piskače, IČ 
11060581, trvalé bydliště Pardubice, Věry Junkové 59, v období od 1.1.2009 do 31.12.2011. 
____________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření  k  projektové  dokumentaci  na  novostavbu rodinného domu Pardubice,    

p.č. 15, k.ú. Studánka, 
 
Usnesení 365 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání  stavebního  povolení  na novostavbu rodinného domu Pardubice, p.č. 15, k.ú. 
Studánka M.P a P.P * zastoupených na základě plné moci M.P.* s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 

 
3. 

Umístění informativního měřiče rychlosti na území Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení 366 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí záměr umístění jednoho kusu 
informativního měřiče rychlosti na území Městského obvodu Pardubice III a jeho postupné 
přemísťování po cca  2 měsících na stanoviště: 

• v ulici K Lesu – vpravo ve směru od ul. Blahoutova - před křižovatkou s ulicí Na Hrázi, 
• v ulici Na Drážce – vpravo ve směru centrum – za přechodem pro chodce, před 

křižovatkou s ul. Studánecká, 
• v ulici Dašická – vpravo ve směru centrum – před čp. 213. 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

4. 
„Oprava chodníku před čp. 1535 – 1538 v ulici Na Drážce, Pardubice“ - souhlas se 

zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování projektové dokumentace 
 

Usnesení 367 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje zadání projektové dokumentace pro realizaci akce „Oprava přístupových 
chodníků před čp. 1535 - 1538 v ulici Na Drážce, Pardubice“, 

b) rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace pro realizaci akce „Oprava 
přístupových chodníků před čp. 1535 - 1538 v ulici Na Drážce, Pardubice“ bude 
společnost PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 
za nabídkovou cenu 21.301,- Kč včetně DPH, 

c) ukládá uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 smlouvu o dílo, 

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: listopad 2008  
____________________________________________________________________________ 

 

5. 
Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

 
Usnesení 368 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 
parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Bartoňova, na stávajícím 
parkovišti před bytovým domem čp. 840 - 841  pro pana P.F.* (situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení). 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

6. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a 

spravovaného Městským obvodem Pardubice III 
 

 
Usnesení 369 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, který je uvedený v zápise z jednání likvidační komise č. 2/2008 ze dne 30. 10. 
2008 (zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení), navrženým likvidační komisí, který pro své 
opotřebení, poškození nebo technologickou nebo fyzickou zastaralost neslouží svému účelu.  
____________________________________________________________________________ 
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7. 
Prodej pozemku p.č. 2988/2 v k.ú. Pardubice 

 

Usnesení 370 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2988/2 o výměře    
21 m2 v k.ú. Pardubice paní I.I.*, s podmínkou, že toto neohrozí budoucí dopravní obslužnost 
plánované zástavby na Hůrkách.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

8. 
Prodej části pozemku p.č. 424/56 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení 371 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 424/56 o 
výměře 70 m2 v k.ú. Studánka, I.K.* a M.K.*, pokud pozemek není využitelný pro 
obhospodařování lesa. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

9. 
Nájem a prodej části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice  

 
Usnesení 372 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) nesouhlasí s pronájmem a následným prodejem části pozemku p.č. 831/3 o výměře 
5,25 m2 v k.ú. Pardubice A.M.*, a V.M.*, za účelem stavby garáže pro osobní 
automobil, protože předložený záměr považuje za neodůvodněný. 

b) nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 831/3 
o výměře 12,25 m2 v k.ú. Pardubice za účelem zřízení vjezdu do budoucí garáže ve 
prospěch A.M.* a V.M.*, protože předložený záměr považuje za neodůvodněný. 

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

10. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/125 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení 373 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 409/125 o výměře 151 m2 v k.ú. Studánka 

panu P.K.*, 
b) doporučuje prodej za podmínky, že části pozemku par.č. 409/125 v k.ú. Studánka 

v pronájmu pana H.* a manželů Š.*, si  tito nájemci odkoupí. V případě nezájmu ze 
strany nájemců doporučuje změnu územního plánu a řešení prodeje pozemku č. 
409/125 jako celku, například prodejem ve veřejné dražbě. 
 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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____________________________________________________________________________ 
 

11. 
Prodej pozemků p.č. 94/9, 94/12 a 94/14 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení 374 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 94/9 o výměře 279 m2, p.č. 94/12 o výměře 280 
m2 a p.č. 94/14 o výměře 115 m2 v k.ú. Studánka p.SA.* a J.S.* 

b) požaduje zachovat odpočinkové plochy s herními prvky a vzrostlou zelení pro využití 
obyvatel okolních bytových domů.  

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

 

12. 
Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k uložení podzemní 
sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v pozemcích p.č. 409/55, p.p.č. 409/52, p.p.č. 448, 

p.p.č. 409/227, p.p.č. 409/108, p.p.č. 409/172, p.p.č. 409/152, st.p.č.1013/3 k.ú. Studánka  
 
Usnesení 375 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 – kabelového vedení  nn 1 kV (připojení 
nových RD a byt. domů) pro akci Pardubice, Dubina – knn – BW Stavitelství“, v pozemcích 
p.č. 409/55, p.p.č. 409/52, p.p.č. 448, p.p.č. 409/227, p.p.č. 409/108, p.p.č. 409/172, p.p.č. 
409/152, st.p.č.1013/3 k.ú. Studánka, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín.   
____________________________________________________________________________ 

 

13. 
Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k uložení podzemní 

sítě společnosti International Power Opatovice, a.s., v pozemcích p.č. 427/1 a p.č. 423/3, v 
k.ú. Studánka 

 
Usnesení 376 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 – komunikačního kabelu a teplovodního 
předizolovaného potrubí 2xDN80 pro dodávky tepla pro zásobování teplem nových bytových 

domů sídliště Na Babce – Dubina, v pozemcích p.č. 427/1 a p.č. 423/3 v k.ú. Studánka, se 
společností International Power Opatovice, a.s., IČ 45534292, se sídlem Opatovice nad 
Labem, 532 13 Pardubice 2. 
____________________________________________________________________________ 

 

14. 
Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k uložení podzemní 

sítě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., v pozemcích p.č. 409/114 a p.č. 
409/162  v k.ú. Studánka 
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Usnesení 377 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 kabelu pro stavbu 
„Obytný komplex Dubina – V Zátiší“ v pozemcích p.č. 409/114 a p.č. 409/162 v k.ú. 
Studánka, se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, Praha. 
____________________________________________________________________________ 

 

 
15. 

Prodej pozemku p.č. 2988/6 v k.ú. Pardubice 
 
Usnesení 378 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2988/6 o výměře    
18 m2 v k.ú. Pardubice, J.V.* , a J.P*. s podmínkou, že toto neohrozí budoucí dopravní 
obslužnost plánované zástavby na Hůrkách.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

16. 
Vyjádření k záměru pronajmout část prostor v přízemí domu č.p. 1013-17  

Erno Košťála občanskému sdružení Most do života 
 
Usnesení 379 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru pronajmout část 
prostor (sušárna a sociální zařízení) o výměře 27,67 m2 v přízemí domu čp. 1013-17 E. 
Košťála (vchod čp. 1015) občanskému sdružení Most do života, IČ 26678390 za účelem 
rozšíření sociálních služeb poskytovaných předmětným sdružením.  
Vyjádření Rady Městského obvodu Pardubice III nenahrazuje rozhodnutí příslušného 
správního orgánu podle stavebního zákona. 
____________________________________________________________________________ 

 

17. 
Smlouvy na rok 2009 – odpadové hospodářství  

 
Usnesení 380 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 02/2009, dle které zhotovitel: SmP – 

Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro 
objednatele: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat 
provádění sběru a likvidace psích exkrementů: 

-  obsluhu speciálních košů instalovaných na území Městského obvodu III (jejich 
vyprazdňování, odvoz a likvidaci odpadu, včetně pravidelného doplňování 
chybějících sáčků při výsypu košů), 

-  sběr psích exkrementů pomocí mobilního vysavače umístěného na horském 
kole, 

 (předpokládaný roční objem prací pro rok 2009 je: 185.000,- Kč bez DPH 19 %) 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O – MO III 03/2009, dle které zhotovitel: SmP – 
Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro 
objednatele: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III zajišťovat 
likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené, především: 

a. přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
b. obsluhu a výsyp odpadkových košů, 
c. likvidaci černých skládek, 

(předpokládaný roční objem prací pro rok 2009 činí: 1.075.000,- Kč bez DPH 19 %)   
                                                                              

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1467, dle které zhotovitel: SmP – Odpady a.s., se 
sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 27547230 bude pro objednatele: Statutární 
město Pardubice - Městský obvod Pardubice III provádět svoz odpadů, zajišťovat jejich 
ukládání, likvidaci z 5 ks kontejnerů o objemu 1 100 l (předpokládaný roční objem 
prací pro rok 2009 je 69.667,- Kč bez DPH 19 %),  

d) ukládá financovat plnění těchto smluv z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro 
rok 2009 z kapitoly životní prostředí – odpadové hospodářství celkem,   

e) ukládá uzavřít se společností SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ: 27547230 smlouvy schválené pod body a),  b),  c). 

f) smlouvy jsou nedílnou součásti tohoto usnesení. 
 

        Zodpovídá: Miluše Pětioká 
        Termín (uzavření smluv): 12/2008 

____________________________________________________________________________ 
 

18. 
Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

 
Usnesení 381 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 
parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Dubinská, na stávajícím 
parkovišti před bytovým domem čp. 732 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) 
pro M.M.*, zastoupeného z důvodu nezletilosti matkou M.M.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

19. 
„Oprava p řístupových chodníků u čp. 1546 – 1548 v ulici Na Drážce, Pardubice“ – 
souhlas se zadáním a výběrem zhotovitele na zpracování projektové dokumentace 

Usnesení 382 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje zadání projektové dokumentace pro realizaci akce „Oprava přístupových 
chodníků u čp. 1546 - 1548 v ulici Na Drážce, Pardubice“, 

b) rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace pro realizaci akce „Oprava 
přístupových chodníků u čp. 1546 - 1548 v ulici Na Drážce, Pardubice“ bude 
společnost PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 
za nabídkovou cenu 60.690,- Kč včetně DPH, 

 



 Usnesení z 28. řádného jednání Rady městského obvodu III dne 13. 11. 2008  Strana 8 (celkem 9)
  

 

 
c) ukládá uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 

Pardubice, IČ: 25292161 smlouvu o dílo, 

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: listopad 2008 

____________________________________________________________________________ 
 

20. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č.  24/2008 

 

Usnesení 383 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení 
č. 24/2008 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 – místostarosta 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   
Milena Rajnetová – samostatný referent odboru ekonomického a sociálního Městského 
obvodu Pardubice III 
Mgr. Markéta Tauberová – členka Rady městského obvodu Pardubice III 
Pavel Vojtěch – člen Rady městského obvodu Pardubice III 

____________________________________________________________________________ 
 

21. 
Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice  č. 12/2006  

 

Usnesení 384 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí bez připomínek novelu obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Pardubice č.12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubice, 
která je  nedílnou součástí tohoto usnesení, 
____________________________________________________________________________ 

 
22. 

Smlouva na rok 2009 – údržba a opravy místních a účelových komunikací 
 

Usnesení 385 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. K – MO III 02/2009, která je nedílnou součástí 
usnesení, dle které zhotovitel: Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 
02 Pardubice, IČ: 25262572 bude pro objednatele: Statutární město Pardubice - 
Městský obvod Pardubice III zajišťovat údržbu a opravy místních a účelových 
komunikací, jejich součástí a příslušenství, 

b) ukládá financovat plnění této smlouvy z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro 
rok 2009, z kapitoly doprava – oprava a údržba komunikací celkem,  
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c) ukládá uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803,  
530 02 Pardubice, IČ: 25262572  výše uvedenou smlouvu.  

Zodpovídá: Miluše Pětioká 

Termín (uzavření smlouvy): 12/2008 
____________________________________________________________________________ 

 
23. 

 Provedení nové výsadby stromů na sídlišti Dubina 
 
Usnesení 386 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) schvaluje provedení výsadby stromů na území Městského obvodu Pardubice III 
v konkrétních lokalitách: lokalita „B“ – doplnění výsadeb za domy čp. 970-973, čp. 
994-995, čp. 987-989, čp. 973 v ulici Erno Košťála; lokalita „D“ – doplnění výsadeb ve 
vnitrobloku u MŠ Luďka Matury; lokalita „E“ – doplnění stromořadí podél domu čp. 
860-864 v ulici Jana Zajíce; lokalita „F“ – ulice Dubinská mezi čp. 732-737 a ulicí 
Dubové návrší, 

b) rozhodla, že zhotovitelem provedení výsadby v lokalitách: lokalita „B“ – doplnění 
výsadeb za domy čp. 970-973, čp. 994-995, čp. 987-989, čp. 973 v ulici Erno Košťála; 
lokalita „D“ – doplnění výsadeb ve vnitrobloku u MŠ Luďka Matury; lokalita „E“ – 
doplnění stromořadí podél domu čp. 860-864 v ulici Jana Zajíce; lokalita „F“ – ulice 
Dubinská mezi čp. 732-737 a ulicí Dubové návrší bude společnost EKOGREEN s.r.o., 
se sídlem Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice, IČ: 25279211 za nabídkovou cenu 
194.410,- Kč včetně DPH, 

c) ukládá objednat provedení výsadby u společnosti EKOGREEN s.r.o., se sídlem Lány 
na Důlku 10, 533 31 Pardubice, IČ: 25279211, 

d) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008, z 
kapitoly 3.2. - Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem, 

____________________________________________________________________________ 
 

24. 
Prodej pozemku p.č. 2988/4 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 387 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2988/4 o výměře 16 
m2 v k.ú. Pardubice panu V.K.*, s podmínkou, že toto neohrozí budoucí dopravní obslužnost 
plánované zástavby na Hůrkách.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 
V Pardubicích dne  19. listopadu 2008. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


