
36. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 23. října 2017       Strana 1 (celkem 3) 
 

 

U S N E S E N Í 
z 36. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 23. října 2017 od 13:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Václav Shejbal, 
Ing. Aleš Vavřička 

Omluveni: tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2017 

 
Usnesení R/421/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, 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 30. 9. 2017. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

3. 
Vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 382/2 v k. ú. Studánka z vlastnictví ČR s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
Statutárního města Pardubice 

 
Usnesení R/422/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 382/2 o výměře 490 m2 v k. ú. Studánka z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČ: 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 – Nové Město, do vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
4. 

Žádost o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene pro UPC Česká republika, s.r.o.  
 
Usnesení R/423/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti UPC Česká 
republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 na části pozemků p.p.č. 
882/2, p.p.č. 882/8, p.p.č. 865/8, p.p.č. 882/5, p.p.č. 880/10, p.p.č. 864/58, p.p.č. 864/56, p.p.č. 864/1, p.p.č. 
877/6, p.p.č. 882/41, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 2731/1, p.p.č. 2731/10, p.p.č. 890/6, p.p.č. 2731/6, p.p.č. 2981/26, 
p.p.č. 2981/25, p.p.č. 2981/24, p.p.č. 2981/17, p.p.č. 2981/5, p.p.č. 2981/13, p.p.č. 2731/9, p.p.č. 2981/9, 
p.p.č. 3679/5, p.p.č. 3679/4, p.p.č. 849/1, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 136/23, p.p.č. 136/28, p.p.č. 129/16, 
p.p.č. 129/15, p.p.č. 95/1, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č. 351/21, p.p.č. 351/22, vše v k.ú. Studánka, za 
účelem uložení a provozování optického vedení v rámci akce „Elektronická komunikační síť UPC, Pardubice 
Dašická“. 
_________________________________________________________________________________________ 
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5. 
Vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků z vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
Usnesení R/424/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s bezúplatným převodem pozemků p. p. č. 902/11 o výměře 1 898 m2, p. p. č. 902/18 o výměře 22 m2, p. p. č. 
2720/45 o výměře 40 m2, p. p. č. 2720/47 o výměře 31 m2, p. p. č. 2984/3 o výměře 195 m2, vše v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle.   
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Knihovního řád Knihovny Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/425/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

aktualizovanou verzi Knihovního řádu Knihovny městského obvodu Pardubice III včetně příloh dle předložené 
zprávy s účinností od 1. 1. 2018. Knihovní řád včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům Villa M“ na pozemcích parc. č. 427/7, 427/10 a 

424/54 v katastrálním území Studánka 
 

Usnesení R/426/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby „Rodinný dům Villa 
M“ na pozemcích parc. č. 427/7, 427/10 a 424/54 v katastrálním území Studánka dle Celkového situačního 
výkresu č. C.02, který je součástí projektové dokumentace zpracované v červenci 2017 společností APEX 
ARCH, s.r.o., se sídlem Pod Karlovem 1262/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 030 37 428 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

8.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Vytvoření nového vstupu do objektu J. Zajíce 959, Pardubice“ 

 

Usnesení R/427/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení akce „Vytvoření 
nového vstupu do objektu J. Zajíce 959, Pardubice“ dle Situace – zákres do KN č. C.03, který je součástí 
projektové dokumentace zpracované v září 2017 společností HMP top s.r.o., se sídlem Hradec Králové – 
Slezské Předměstí, Jižní 870/2, PSČ 500 03, IČ 275 02 180 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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9.  
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Spojilská + 1“ 

 
Usnesení R/428/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Spojilská + 1“ tak, jak je uvedeno 
v situačním výkresu „Úpravy povrchů č. C.4“ z dokumentace pro provedení stavby, zpracované 
v  červenci 2017 společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 530 12 Pardubice, 
IČ 25258800 za dodržení podmínky, že po ukončení stavebních prací bude provedena pokládka nového krytu:  

 na všech dotčených místních komunikacích – chodnících v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady 
investora.  

 na místní komunikaci – vozovce v ulici Spojilská v úseku od křižovatky s ulicí Raabova po čp. 1067, v celé 
její šíři a délce výkopů na náklady investora.  

Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

10.  
Vyjádření k žádosti o změnu místa vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 1015  

 
Usnesení R/429/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III, se  zrušením místa zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazeného 
parkování v Pardubicích, ulici Erno Košťála, před čp. 1013, které bylo povoleno rozhodnutím čj. 
ÚMOP3/ODŽP/2414/2011/Šim ze dne 7. 12. 2011 pro M.P.* (držitel průkazu ZTP/P) 

 
b) za Městský obvod Pardubice III se zřízením nového místa zvláštního užívání místní komunikace pro 

vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Erno Košťála, na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 
1015, dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení pro žadatele M.P.* (držitel 
průkazu ZTP/P), v termínu od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2020. 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

11.  
Informativní zpráva o odstavených vozidlech v sídelní části Dubina, Studánka, Hůrka a Na Drážce 

 
Usnesení R/430/2017                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o odstavených vozidlech v sídelní části Dubina, Studánka, Hůrka a Drážka. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

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

 


