
 

 

6.jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 29.4.2019 

 

 

Z Á P I S 
z 6. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 29. dubna 2019 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Pavel Vojtěch, Ing. Alena Suková,  
tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 
 

Omluveni:  Mgr. Jiřina Klírová  

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2019 

 
Usnesení R/78/2019                                                (rozprava: -; 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. 3. 2019. 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene 

pro EDERA Group a.s  
 
Usnesení R/79/2019                                               (rozprava: 2; hlasování: pro 4, 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 EDERA 
Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na částech 
pozemků parc. č. 857/2, parc. č. 857/19, parc. č. 857/20, parc. č. 857/18 a parc. č. 2730/7 vše v katastrálním 
území Pardubice za účelem uložení a provozování sdělovacího vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – 
Sezemická“. 
________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k žádosti Statutárního města Pardubic o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2742/77 

v katastrálním území Pardubice z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

 

Usnesení R/80/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2742/77 o výměře 32 m2 v katastrálním území Pardubice, 
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město, 128 00 Praha 2, 
Statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice 

_________________________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu č. 967, 968, 969 Erno Košťála, Pardubice o prodej části 

pozemku parc. č. 409/22  v k.ú. Studánka 
 

Usnesení R/81/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 409/22 o výměře cca 82 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu č. 967, 968, 969 Erno Košťála, 
Pardubice, IČO 01817621, se sídlem Erno Košťála 967, Studánka, 530 12 Pardubice z důvodu revitalizace 
bytového domu, rozšíření lodžií, šířka 1,5 m, délka 54,66 m.  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

5. 
Vyjádření k žádosti P. B.* o pronájem prostor o výměře 14 m2 v budově čp. 826 v ulici Bartoňova na 

pozemku parc. č. stav. 734 v k. ú. Studánka  
 
 
Usnesení R/82/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

s nájmem prostor o výměře 14 m2 nacházejících se v 9. nadzemním podlaží (8. patro) budovy čp. 826 v ulici 
Bartoňova na pozemku parcela č. stavební 734 v katastrálním území Studánka a obec Pardubice P. B.*, IČ 
45511934, se sídlem …* pro účel nájmu – ateliér.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 
6. 

Vyjádření k nabídce P. V.*, H. V.*, M. V.*, P. K.*, V. P.*, Ing. J. P.* k odkoupení spoluvlastnického podílu 3/4 
pozemku parc. č. 2981/32 o výměře 39 m2  

v katastrálním území Pardubice  
 

 
Usnesení R/83/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s odkoupením spoluvlastnického podílu v celkové výši id. 3/4 vzhledem k celku pozemku parc. č. 2981/32 o 
výměře 39 m2 v katastrálním území Pardubice z vlastnictví P. V.*, nar. …*, trvale bytem …*, H. V.*, nar. …*, 
trvale bytem …*, M. V.*, nar. …*, trvale bytem …*, P. K.*, nar. …*, trvale bytem …*, V. P.*, nar. …*, trvale 
bytem …*, Ing. J. P.*, nar. …*, trvale bytem …* do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, který je vlastníkem spoluvlastnického podílu  id. ¼ uvedeného 
pozemku. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
7. 

Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro umístění reklamního poutače 
v obchodním centru Dubina  
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Usnesení R/84/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

se zvláštním užíváním místní komunikace - chodníku pro umístění reklamního poutače o rozměru 1m šířka x 
1m délka x 2m výška s propagací letních aktivit v obchodním centru Dubina, konkrétně mezi dvěma 
betonovými květníky před poštou pro žadatele společnost Sport Motion s.r.o., se sídlem Erno Košťála 966, 
530 12 Pardubice, IČ 05107776 v termínu od 1. 6. 2019 do 30. 8. 2019. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 
8.  

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Umístění prádelny do budovy „C“ DPS Dubina - Pardubice“  
 
 

Usnesení R/85/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby 
„Umístění prádelny do budovy „C“ DPS Dubina - Pardubice“ v ulici Blahoutova u čp. 646 - 649, dle situačního 
výkresu – Zákres do katastru nemovitostí, č. výkresu C1, pro stavební povolení a realizaci stavby zpracované 
v listopadu 2018 Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, Palackého 207, 533 04 Sezemice, ČKA 01241 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
9.  

Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování  
v ulici Na Drážce před čp. 358 

 

Usnesení R/86/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Na Drážce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 352 - 358, konkrétně před čp. 
358 (dle situačního výkresu) pro S. N.* jako nezletilého zastoupeného matkou J. N.* v termínu od 1. 5. 2019 
do 31. 12. 2020. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

10.  
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „AIRSOFT Pardubice - 

Dubina“  
 
Usnesení R/87/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „AIRSOFT Pardubice - Dubina“ dle koordinačního 
situačního výkresu č. C.2, z projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zpracované 
v březnu 2019 Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, autorizovaným inženýrem číslo autorizace: ČKA č. 01 241, 
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Palackého 207, 533 04 Sezemice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.  
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky 

v ulici Lidmily Malé před čp. 656 
 

Usnesení R/88/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4,  proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace chodníku pro umístění 
a provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB 
(dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro M. P.*, podnikající fyzickou osobu, 
trvale bytem …*, IČ 04029267, v termínu od 1. 5. 2019 – 30. 9. 2019 za dodržení následujících podmínek: 

1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr do 20 m2. 

2. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na ploše dle situačního výkresu.  

3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií. Provozní doba letní předzahrádky bude 
začínat nejdříve v 8:00 hod. a bude ukončena nejpozději ve 22.00 hod. Žadatel zodpovídá za to, že 
návštěvníci předzahrádky nebudou svým chováním omezovat nebo ohrožovat obyvatele přilehlých 
bytových domů. Letní předzahrádka bude umístěna u veřejné knihovny Městského obvodu Pardubice III, 
z tohoto důvodu zajistí žadatel předzahrádky její bezproblémový provoz. 

4. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

5. Nově zrekonstruovaný chodník nebude znečištěn a poškozen. 

6. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží. 

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

 
12.  

Návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III  
pro období 2019 - 2022 

 
Usnesení R/89/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 4,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí   

s návrhem Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2019 – 2022 dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2019 – 2022 na jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: duben 2019 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

13. 
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Změna organizačního řádu včetně organizační struktury 
 

Usnesení R/90/2019      (rozprava: -; hlasování: pro 4,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

schvaluje  

organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice III včetně organizační struktury s účinností od 29. dubna 
2019. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Novela Zadávacího řádu veřejných zakázek  

 
Usnesení R/91/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 4,  proti -, zdrž. -) 
 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

novelizovanou vnitřní směrnici č. 9/2011 Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 

 
15. 

Vyjádření k žádosti J. F.* o nájem části pozemku parc. č. 167/9 v katastrálním území Studánka  
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat   (rozprava: 3;hlasování: pro -,  proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nájem části pozemku parc. č. 167/9 o výměře 21 m2 v katastrálním území Studánka za účelem 
zřízení parkovacího stání pro osobní automobil pro příležitostné parkování návštěv. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
  

Zpracovala:      Jana Heřmanová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


