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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III 
zastoupený starostou Mgr. Vítězslavem Štěpánkem 

 

 
 

U S N E S E N Í 
 

z 18. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III,  

které se konalo  dne 21. února  2008 od 15:00 hodin 

v kanceláři starosty MO Pardubice III 

 

Přítomni: Mgr. V. Štěpánek, P. Vojtěch, Ing. J. Cihlo, Mgr. J. Klírová, Mgr. M. Tauberová 
 

 

1. 

Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 988/12 se společností BAUSET CZ, a.s., 

za účelem užívání pozemku pro zařízení staveniště  

 

Usnesení  209 R/2008                 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.2.2008 do 

31.5.2008 na část pozemku p.č. 988/12 o výměře 1200 m2 s nájemcem společností BAUSET 

CZ a.s., za účelem užívání pronajaté části pozemku jako zařízení staveniště a skládka 

kameniva při stavbě komunikace I/36 Pardubice – Dubina – Počáply.  

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

 

2. 
Zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení na 

pozemcích p.č. 986/1, p.č. 2286/2 a p.č. 2986/10 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti 

Telefonica O2 Czech  Republic 
 

Usnesení  210 R/2008                 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva 

uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení na pozemcích p.č. 986/1, p.č. 2286/2 a 

p.č. 2986/10 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

 

3.  
Zřízení věcného břemene práva uložení a provozování optického kabelu 

na pozemcích města ve prospěch společnosti Blue4 s.r.o. 
 

Usnesení  211 R/2008                 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva 

uložení a provozování optického kabelu na vyjmenovaných pozemcích Statutárního města 

Pardubice ve správním obvodu MO Pardubice III ve prospěch společnosti Blue4 s.r.o. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 
 

 
 

 

 
 

4. 
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Revokace usnesení 180 R/2008 ze dne 24. 1. 2008 
 

Usnesení  212 R/2008       
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) revokuje usnesení 180 R/2008 : „Rada MO Pardubice III souhlasí s darováním část 

p.p.č. 988/12 (18500 m2), st.p.č. 9398 (712 m2), st.p.č. 9395 (78 m2), vše v katastrálním 

území Pardubice, do majetku Nadace pro rozvoj města Pardubic“.  

b) nahrazuje jej novým usnesením: „Rada MO Pardubice III souhlasí s darováním části 

p.p.č. 988/12 (18500 m2) , st.p.č. 9398 (712 m2), st.p.č. 9395 (78 m2) k.ú. Pardubice 

včetně staveb do majetku Nadace pro rozvoj města Pardubic“. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 
 

 

5. 

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

na pozemcích p.č. 769/15 a p.č. 794/2 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení  213 R/2008                 
 

Rada MO 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.,  na pozemku p.č. 769/15 v k.ú. Pardubice. 

 

(pro 4, proti -, zdrž 1 ) 
 

 

6. 

Umístění pohádkových soch v rámci akce  

Pohádková cesta – instalace dřevěných postaviček 

 

Usnesení  214 R/2008                 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s umístění dřevěných soch – pohádkových 

postaviček v rámci akce „Pohádková cesta – umístění dřevěných postaviček“ částečně na 

Propojku Lesoparku a centra sídliště a částečně do Lesoparku Dubina.  

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

 

8. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci  

„Seč trávníků v roce 2008 na území Městského obvodu Pardubice III“ 

 

Usnesení  215 R/2008                 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) rozhodla ve věci zakázky: “Seč trávníku v roce 2008 na území Městského obvodu 

Pardubice III“ po porovnání cenových nabídek o výběru nejvhodnější nabídky 

společnosti Služby města Pardubic a.s. (nabídková cena 1.234.749,00 Kč včetně DPH), 

b) ukládá uzavřít s příslušnou firmou smlouvu o obchodní spolupráci.  

Zodpovídá: Kovářová 

Termín: 3/2008 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

 

9. 
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Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 19/2008 
 

Usnesení  216 R/2008       
 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení 

č. 19/2008 na pozici samostatného odborného referenta odboru ekonomického a sociálního 

Úřadu městského obvodu Pardubice III ve složení: 
 

Mgr. Vítězslav Štěpánek – starosta MO Pardubice III  

Ing. Jaroslav Cihlo – zastupitel MO Pardubice III  

Ing. Kateřina Kovářová – pověřena vedením Úřadu MO Pardubice III 

Dagmar Čeřovská – referent odboru ekonomického a sociálního ÚMO Pardubice III   

(pro 5, proti -, zdrž - ) 
 

 

10. 

Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 20/2008 
 

Usnesení  217 R/2008                 
 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení 

č. 20/2008 na pozici samostatného odborného referenta odboru ekonomického a sociálního 

Úřadu městského obvodu Pardubice III ve složení: 
 

Mgr. Vítězslav Štěpánek – starosta MO Pardubice III  

Ing. Jaroslav Cihlo – zastupitel MO Pardubice III  

Ing. Kateřina Kovářová – pověřena vedením Úřadu MO Pardubice III 

Ing. Irena Štěpánková – referent odboru ekonomického a sociálního ÚMO Pardubice III   

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

 

13. 

Uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení  

na p.p.č. 2986/4 v k.ú. Pardubice pro společnost HUFI s.r.o.  
 

Usnesení  218 R/2008                 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na umístění 1 ks reklamního 

zařízení 5 x 1,5 m na pozemku p.č. 2986/4 v k.ú. Pardubice – směrového označení prodejny 

PENNY market. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 
 

 

14. 

Souhlas k řízení o povolení výjimky – dotčení pozemku p.č. 320/20 požárně  

nebezpečným prostorem přístavby rodinného domu Divišova č.p. 234  

 

Usnesení  219 R/2008       

 

Rada MO Pardubice III dává souhlas k povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, k dotčení pozemku p.č. 

320/20 v k.ú. Studánka požárně nebezpečným prostorem přístavby rodinného domu č.p. 234 

v ulici Divišově.  

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

15. 
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Stanovisko k umístění liniové telekomunikační stavby sploečnosti Telefónica O2 

Czech Republic, a.s., pro vydání územního souhlasu. 

 

Usnesení  220 R/2008                 

 

Rada MO Pardubice III souhlasí s umístěním liniové telekomunikační stavby „Pardubice, 

Luční 1851, KR,US“ na pozemku 811/30 v k.ú. Pardubice. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

16. 

Stanovisko k přístavbě restaurace Albion, Dašická 1712 

 
Usnesení  221 R/2008       

 

Rada MO Pardubice III souhlasí s přístavbou zázemí restaurace Albion – stavby č.p. 1712 

v ulici Dašické, na pozemku st.p.č. 1772/1. Souhlas je vydán pro účely územního řízení o 

změně stavby (resp. vydání územního souhlasu nebo spojeného územního a stavebního řízení), 

a to výhradně v rozsahu uvedeném v žádosti a není souhlasem pro jakékoliv změny v užívání 

prostorů stávající stavby. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

 

17. 

Stanovisko k záměru stavební úpravy  

oplocení zahrady p.č. 839/6 u domu č.p. 1529 

 

Usnesení  222 R/2008                 

 

Rada MO Pardubice III souhlasí se stavební úpravou oplocení zahrady p.č. 839/6 – výměnou 

stávajícího průhledného oplocení za oplocení neprůhledné z betonových plotových tvárnic a 

výplní plotových polí z dřevěných latí o výšce do 1,9 m, na jihovýchodní hranici pozemku p.č. 

839/6 do ulice Luční.   

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

18.  

Prodej části pozemku p.č. 2988/1 v k.ú. Pardubice 

 

Usnesení  223 R/2008                 

 

Rada MO Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2988/7 (část pozemku p.č. 2988/1 

oddělená geometrickým plánem č. 6116-104/2007) o výměře 48 m2 v k.ú. Pardubice panu 

Liboru Nevoránkovi za účelem narovnání vlastnických vztahů k pozemku, užívaného ve 

funkčním celku se zahrádkou a zahradním domkem.  

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 
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Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přechodu a přejezdu pozemku p.č. 

857/20 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení  224 R/2008                 

 

Rada MO Pardubice III: 

a) souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva přechodu a přejezdu 

pozemku p.č. 857/20 v k.ú. Pardubice ve prospěch oprávněných Ing. Věry Vohlídalové 

nar. 21.3.1981 a Miroslava Vohlídala nar. 20.5.1980, a to za účelem přístupu a příjezdu 

k budoucí garáži na pozemcích p.č. 857/20 a 857/18 v k.ú. Pardubice. 

 

b) souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva přechodu a přejezdu 

pozemku p.č. 857/20 v k.ú. Pardubice ve prospěch oprávněné Lenky Andrýsové nar. 

18.7.1982, a to za účelem přístupu a příjezdu k budoucí garáži na pozemcích p.č. 857/20 a 

857/18 v k.ú. Pardubice. 

 

c) souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva přechodu a přejezdu 

pozemku p.č. 857/20 v k.ú. Pardubice ve prospěch oprávněného Jakuba Andrýse nar. 

16.1.1984, a to za účelem přístupu a příjezdu k budoucí garáži na pozemcích p.č. 857/20 a 

857/18 v k.ú. Pardubice. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 
 

 

20. 

Stanovisko ke stavbě „Opravy vad a sanace, regenerace panelového domu, Lidmily Malé 

822 – 823, Pardubice“ 

 

Usnesení  225 R/2008                 
 

Rada MO Pardubice III souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu: „Opravy vad          

a sanace, regenerace panelového domu, Lidmily Malé 822 – 823, Pardubice“.  O zábor 

veřejného prostranství nebo komunikace pro umístění lešení a zařízení staveniště je stavebník 

povinen požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace a veřejného prostranství pro 

provádění stavebních prací dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů na odboru dopravy a ŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III                

a to nejméně 21 dní předem. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 
 

22. 
Zřízení odborné komise Rady MO Pardubice III 

 

Usnesení  226 R/2008                 
 

Rada MO Pardubice III revokuje usnesení č. 199 R/2008 ve znění:  

„Rada Městského obvodu Pardubice III: 

a) zřizuje jako svůj poradní orgán Komisi pro rozvoj Městského obvodu Pardubice III od 

1. 2. 2008, 

b) předsedou Komise pro rozvoj MO Pardubice III jmenuje: Ing. Jaroslava Cihla,  

c) členy Komise pro rozvoj MO Pardubice III jmenuje: RNDr. Josefa Kubáta, Ing. arch. 

Martina Kalouse, Ing. arch. Martina Gabriela,  

d) tajemníkem Komise pro rozvoj MO Pardubice III jmenuje Ing. Kovářovou.“ 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 
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Usnesení  227 R/2008                 

 

Rada Městského obvodu Pardubice III: 

a) zřizuje jako svůj poradní orgán komisi pro rozvoj Městského obvodu Pardubice III od 

1.2.2008, 

b) předsedou komise pro rozvoj MO Pardubice III jmenuje: Ing. Jaroslava Cihla,  

c) členy komise pro rozvoj MO Pardubice III jmenuje: 

RNDr. Josefa Kubáta, 

Ing. arch. Martina Kalhouse, 

Ing. arch. Martina Kabriela, 

Mgr. Jiřinu Klírovou, 

d) tajemníkem komise pro rozvoj MO Pardubice III jmenuje Ing. Kovářovou. 

(pro 5, proti -, zdrž - ) 

 

 
 

V Pardubicích dne 21. 2. 2008 

 

Ověřitelé: 

Pavel Vojtěch 

Mgr. Vítězslav Štěpánek 

                            


