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U S N E S E N Í 
z 31. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 22. května 2017 od 13:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení jednání byli přítomni čtyři členové rady. Byla tedy splněna podmínka 
ustanovení § 101 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu 
Pardubice III je schopna se usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům rady povinnost plynoucí ze zákona č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se 
oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení podává příslušný člen rady písemně 
před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; 
oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k návrhu trasy vedení NN akce „Pardubice Husova – knn -  V PODLAHY“ 

 
Usnesení R/367/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy kabelového vedení NN akce „Pardubice Husova – knn -  
V PODLAHY“ tak, jak je uvedeno v situačním výkresu – Celková situace, č. výkresu 01/03, který je součástí 
prováděcí projektové dokumentace stavby zpracované v květnu 2017 společností ELPO s.r.o., se sídlem 
Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, IČ 260 05 221. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření k žádosti o povolení zřízení dvou sjezdů v ulici V Zátiší   

 
Usnesení R/368/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III, s připojením sousední nemovitosti parc. č. 427/10 v katastrálním území 

Studánka, zřízením sjezdu v šíři 4 m, k místní komunikaci I. třídy č. 087c v ulici V Zátiší pro žadatele 

společnost K.E.S. spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 381, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČ 421 97 201, 

zastoupenou jednatelem V.E.*. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení 

b) za Městský obvod Pardubice III, s připojením sousední nemovitosti parc. č. 427/7 v katastrálním území 

Studánka, zřízením sjezdu v šíři 4 m, k místní komunikaci I. třídy č. 087c v ulici V Zátiší pro žadatele 

společnost K.E.S. spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 381, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČ 421 97 201, 

zastoupenou jednatelem V.E.*. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

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

3. 
Vyjádření k žádosti o povolení zřízení dvou sjezdů v ulici Erno Košťála   

 
Usnesení R/369/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III, s připojení sousední nemovitosti parc. č. 409/126 v katastrálním území 
Studánka, zřízením sjezdu v šíři 5,5 m, k místní komunikaci I. třídy č. 087c v ulici Bartoňova pro žadatele 
J.P.*, A.H.*, J.H.* a B.S.* (jako žadatel zároveň na základě plné moci zastupuje ostatní výše uvedené 
žadatelé). Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) za Městský obvod Pardubice III, s připojení sousední nemovitosti parc. č. 409/126 v katastrálním území 
Studánka, zřízením pěti sjezdů, k místní komunikaci I. třídy č. 087c v ulici Erno Košťála pro J.P.*, A.H.*, 
J.H.* a B.S.* (jako žadatel zároveň na základě plné moci zastupuje ostatní výše uvedené žadatelé). Šíře 
jednotlivých sjezdů je 5,5 m. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

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

__________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Zateplení bytového domu – Pardubice, Rumunská 362-365“  

 
Usnesení R/370/2017                                                (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 „Zateplení bytového domu – Pardubice, Rumunská 362-365“ 
dle koordinační situace, číslo výkresu C.3 z projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované 
v měsíci lednu 2017 společností IRBOS s r.o., se sídlem Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad kněžnou, PSČ 
51 741, IČ 259 33 094 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Zateplení bytového domu – Pardubice, Lidmily Malé čp. 824-825“  
 
Usnesení R/371/2017                                                (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 „Zateplení bytového domu – Pardubice, Lidmily Malé čp. 824-
825“ dle koordinační situace, číslo výkresu C.3 z projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované 
v měsíci březnu 2017 společností IRBOS s r.o., se sídlem Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad kněžnou, PSČ 
51 741, IČ 259 33 094 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

6.  
Vyjádření k návrhu trasy vedení kNN akce „PARDUBICE Na Drážce – přeložka knn - Hovorka“ 

 
Usnesení R/372/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy vedení kNN akce „PARDUBICE Na Drážce – přeložka knn - 
Hovorka“ tak, jak je uvedeno v situačním výkresu – Celková situace stavby – nový stav, č. výkresu 001, který je 
součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované v květnu 2017 společností SB projekt 
s.r.o., se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 24729035 s tím, že po ukončení stavebních prací bude 
provedena pokládka krytu chodníku v celé jeho říši a po celé délce výkopů na náklady investora. Uložení 
vedení do místní komunikace – vozovky bude provedeno protlakem. Dále budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku  

Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/373/2017                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného a spravovaného 
Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační komise ze dne 15. 5. 2017 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2017 

 
Usnesení R/374/2017                                                (rozprava: 1; 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 30. 4. 2017. 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Žádost Východočeské sportovní asociace, z.s. o nájem nebytových prostor  

v areálu Hůrka o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka  

 
Zpráva byla stažena z jednání z důvodu nedoložení potvrzení o bezdlužnosti z FÚ a OSSZ. 

__________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření ke změně užívání stavby obchod – Stánek č. 1, Jana Zajíce, Pardubice“  

 
Usnesení R/375/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se změnou účelu užívání stavby – stánku č. 1, umístěném v centru sídliště 
Dubina, ulice Jana Zajíce, Pardubice z prodejny textilu na prodejnu potravin, jejímž provozovatelem bude Ing. 
David Novák, se sídlem Uhersko 9, 533 73 Uhersko, IČ 115 89 701.  
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                                            (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s příjezdem dodávkového vozidla s hmotností do 3,5 t mezi 6 a 7 hodinou 
ranní z důvodu zásobování stánku č. 1 - budoucí prodejny potravin, umístěné v centru sídliště Dubina v ulici 
Jana Zajíce, Pardubice, jejímž provozovatelem bude Ing. David Novák, se sídlem Uhersko 9, 533 73 Uhersko, 
IČ 115 89 701.   

Odůvodnění: Žádosti nelze vyhovět z důvodu kolize se zákonem, podle kterého je jízda po chodníku zakázána a 
nesplňuje ani jednu z výjimek zvláštního užívání podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

__________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Knihovního řád Knihovny Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/376/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

aktualizovanou verzi Knihovního řádu Knihovny městského obvodu Pardubice III včetně příloh dle 
předložené zprávy s účinností od 30. 6. 2017. Knihovní řád včetně příloh je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. souhlasí  

s osvobozením od základního poplatku za roční registraci pro děti, které se zúčastní projektu „Čtenářem 
za vysvědčení“ v Knihovně MO Pardubice III konaného 30. 6. 2017. 

__________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. O - MO III 1/2017  

odpadové hospodářství – likvidace komunálního odpadu a práce s tím spojené  

  
Usnesení R/377/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo o poskytování služeb č. O – MO III 01/2017 ze dne 30. 12. 2016 
uzavřené se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 
25262572 s účinností od 1. června 2017, 

b) navýšení předpokládaného ročního objemu prací na rok 2017 na práce spojené s obsluhou speciálních 
košů na psí exkrementy (uvedeného v článku III. odst. 2. smlouvy uvedené pod  
písm. a) tohoto usnesení) z částky 203 000 Kč bez DPH“ na částku 210 000 Kč bez DPH, 

c) ukládá předložit Dodatek ke smlouvě uvedený pod písm. a) tohoto usnesení k podpisu smluvních stran.  

T: květen 2017 
Z: Ing. Lenka Vacinová 

_________________________________________________________________________________________ 
13. 

Vyjádření ke změně účelu užívání stavby 
„Kadeřnického salónu“ v objektu čp. 983, Jana Zajíce, Pardubice 530 12  

 
Usnesení R/378/2017                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 



31. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 22. května 2017       Strana 5 (celkem 5) 
 

za Městský obvod Pardubice III, se změnou účelu užívání stavby „Kadeřnického salónu“ v objektu čp. 983, 
Jana Zajíce, Pardubice 530 12, z kavárny s dětským koutkem na kadeřnictví, pedikúru, kosmetiku a nehtovou 
modeláž, jejímž provozovatelem bude Kateřina Šípková, trvale bytem Luďka Matury 851, 530 12 Pardubice, 
IČ 72958006. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky v ulici Spojilská za restaurací Slovany 

 
Usnesení R/379/2017                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním veřejného prostranství pro umístění a provozování letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Spojilská za restaurací Slovany, pro Václava Kozla, osobu fyzickou 
podnikající, trvale bytem 533 16 Tetov 19, IČ 75882311 v termínu od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 za dodržení 
následujících podmínek: 
1. Denní provoz letní předzahrádky bude ukončen nejpozději do 22.00 hod.  
2. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 

komunikací v okolí této předzahrádky. 
3. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 

předzahrádky. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

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


