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U S N E S E N Í 
z 20. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. června 2016 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Změna organizační struktury a organizačního řádu 

 
Usnesení R/237/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. mění 

usnesení Rady městského obvodu Pardubice III čj. R/480/2013 ze dne 26. 9. 2013 na toto znění: 

Rada Městského obvodu Pardubice III svěřuje podle ust. § 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích Úřadu městského obvodu Pardubice III, odboru dopravy a životního prostředí ukládání pokut ve 
věcech samostatné působnosti obce dle ust. § 58 zákona o obcích, 

2. schvaluje  

organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice III včetně organizační struktury s účinností od 
1. července 2016. 

 _________________________________________________________________________________________ 
 

 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce  

„Revitalizace bytového domu Dašická 1755 – 1758, Pardubice“ 
 
Usnesení R/238/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Revitalizace bytového domu Dašická 1755 – 1758, 
Pardubice“, dle situačních výkresů D23, D24, D25 projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované 
v měsíci dubnu 2016 společností astalon R s.r.o., se sídlem Hůrka 54, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 045 
91 305 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro odstranění stavby čp. 163 v ulici Hůrka a k projektové 

dokumentaci stavby „Novostavba RD Černá, Stískal“ Hůrka  
 
Usnesení R/239/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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a) za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Odstranění RD Hůrka čp. 163“ dle projektové 
dokumentace ve stupni pro odstranění stavby, zpracované Ing. Davidem Chvojkou, se sídlem Bělehradská 
289, 530 09 Pardubice, IČ 74106074 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Novostavba RD Černá, Stískal“ Hůrka býv. 
čp. 163  dle projektové dokumentace pro stavební povolení  zpracované Ing. Davidem Chvojkou, se sídlem 
Bělehradská 289, 530 09 Pardubice, IČ 74106074  s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace – chodníku pro výkopové práce 

v ulici Ve Stezkách před čp. 115 

 
Usnesení R/240/2016                                                (rozprava: 2; 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 z důvodu výměny 
vodovodní přípojky v ulici Ve Stezkách před čp. 115, na pozemku parc. č. 351/16 v katastrálním území 
Studánka pro stavebníka Moniku Flekačovou, trvale bytem Spojilská 1774, 530 03 Pardubice, datum nar. 16. 
4. 1978 za následujících podmínek: 

a) Dotčený úsek chodníku bude uveden v předešlý stav. Budou obnoveny všechny konstrukční vrstvy pod 
zámkovou dlažbou (dále jen „dlažba“) a vyměněny všechny poškozené části dlažby včetně poškozených 
obrub za nové ve stejné kvalitě materiálu, profilu a barvě. Spáry mezi jednotlivými částmi dlažby budou 
zasypané křemičitým pískem. Dlažba v místě zvláštního užívání bude napojena na okolní dlažbu ve 
stávající niveletě a jednotlivé části dlažby budou osazeny tak, aby se nepohybovaly. Zástupce vlastníka 
místní komunikace bude vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Zásyp výkopu bude 
proveden novým nenamrzavým materiálem hutněným ve vrstvách po 25 cm. Ode dne převzetí 
dokončených stavebních prací zástupcem vlastníka místní komunikace (Městským obvodem Pardubice III) 
začíná běžet 60 měsíční záruční lhůta. Pokud v průběhu záruční lhůty vzniknou vady (např. propad 
komunikace) bude žadatel vlastníkem dotčené místní komunikace vyzván k jejich odstranění. 

b) Výkop bude po celou dobu trvání stavebních prací viditelně označen. Žadatel je povinen zajistit, aby 
vytěžený nezhutnitelný materiál byl dopraven na příslušnou skládku v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění. Výkopový materiál musí být zajištěn tak, aby nebyl splavován do 
dešťové kanalizace a skladován tak, aby nedocházelo k poškození přilehlých ploch.  

c) Žadatel zajistí provedení stavebních prácí tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění přilehlých 
komunikací.  

d) Žadatel po ukončení prací vyzve na formuláři „Hlášenka o ukončení zvláštního užívání místní komunikace“ 
zástupce vlastníka místní komunikace (Městský obvod Pardubice III) k jeho převzetí.  

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

__________________________________________________________________________________ 
6. 

Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2015 
 

Usnesení R/241/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2015, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 
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2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2015 ke schválení Zastupitelstvu 
městského obvodu Pardubice III, 

3. doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III, 
účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III a souhlasit s celoročním hospodařením Městského 
obvodu Pardubice III za rok 2015, a to bez výhrad. 

Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: červen 2016 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2016 

 
Usnesení R/242/2016                                                (rozprava: 3; 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. 5. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2016 

 
Usnesení R/243/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí   

návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové výši rozpočtu 33.952,8 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. ukládá  

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 6/2016 

________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva -  o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů 

 
Usnesení R/244/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů. 
_________________________________________________________________________________________ 
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10. 

Žádost Společenství vlastníků domu čp. 1378-1379 Bezdíčkova, Pardubice, o výpůjčku části p.p.č. 890/7 
o výměře 58 m2, části p.p.č. 854/1 o výměře 170 m2 k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/245/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje   

výpůjčku části p.p.č. 890/7 o výměře 6 m2, části p.p.č. 854/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Pardubice za účelem 
umístění, užívání a údržby 2 ks sušáků na prádlo (šíře 4 m a vzdálených od sebe 6 m) Společenství vlastníků 
domu čp. 1378-1379 Bezdíčkova, Pardubice, IČ 28792190, se sídlem Pardubice, Bezdíčkova 1378. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Vyjádření ke změně účelu užívání části rodinného domu v ulici Na Hrázi v rámci  

akce „Změna užívání části 1. NP č.p. 323, ul. Na Hrázi, Pardubice“ 
 
Usnesení R/246/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)  
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou změnou účelu užívání části rodinného domu v ulici Na Hrázi čp. 
323 v rámci akce „Změna užívání části 1. NP č.p. 323, ul. Na Hrázi, Pardubice“ dle situačního výkresu č. 2 
projektové dokumentace pro změnu užívání stavby, zpracovaného v měsíci červnu 2016 společností SIDERIS 
s.r.o., se sídlem Wintrova 1827, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 620 25 210 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 ________________________________________________________________________________________ 

 

12. 
Žádost Společenství pro dům Na Drážce 1493-5 v Pardubicích  
o výpůjčku části p.p.č. 890/7 o výměře 30 m2 k.ú. Pardubice 

 
Usnesení R/247/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s výpůjčkou části p.p.č. 890/7 o výměře 30 m2 v k.ú. Pardubice za účelem umístění, užívání a údržby 4 ks 
sušáků na prádlo (jedná se o plochu 6,60 m x 4,50 m) Společenství pro dům Na Drážce 1493-5 v Pardubicích, 
IČ 27489655, se sídlem Pardubice, Na Drážce 1493. Přesné umístění je zakresleno v příloze této zprávy.  
______________________________________________________________________________________ 
 

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


