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U S N E S E N Í  
ze 49. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 24. září 2018 od 16:00 hod 
v zasedací místnosti 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. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. O – MO III 01/2018  

 
Usnesení R/562/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. O – MO III 01/2018 se společností Služby města 
Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, kterým dojde k navýšení počtu 
odpadkových košů o 9 ks a ke zvýšení celkové ceny za obsluhu a výsyp odpadkových košů  
o 5 000 Kč bez DPH, tj. 5 750 Kč včetně DPH 15 %. Dodatek č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/563/2018                                                (rozprava: 4; 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 4. 9. 2018 
(zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
_________________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2018 

 
Usnesení R/564/2018                                                (rozprava: 4; 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. 8. 2018. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k plánované akci společnosti Elektrárny Opatovice a.s. - rekonstrukce stávajících horkovodů a 

stanovení podmínek pro realizaci stavby 
 
Usnesení R/565/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí  
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s provedením stavebních prací společnosti Elektrárny Opatovice a.s. - rekonstrukce stávajících horkovodů 
za dodržení následujících podmínek: 
1. pokud zůstane po dokončení stavebních prací zbývající asfaltový kryt chodníku v šíři menší než 1 m, bude 

provedena pokládka nového krytu chodníku v celé jeho šíři a délce výkopů na náklady investora, 
2. po dokončení stavebních prací bude provedeno přeložení zámkové dlažby na všech dotčených místních 

komunikacích – chodnících v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora, 
3. vzhledem ke skutečnosti, že se stavba dotkne nově vybudovaných místních komunikací – chodníků, které 

jsou v záruční době, přebere zhotovitel veškeré závazky související s poskytnutou zárukou na zhotovené 
dílo, 

4. v rámci celé stavby při provádění výkopů bude dodržena ochrana kořenového prostoru stávajících dřevin 
(které nebudou při stavbě káceny) dle ČSN 83 9061;  

5. při výkopových pracích musí být dodržena minimální vzdálenost hrany výkopu a paty kmene stromů 
odpovídající čtyřnásobku obvodu kmene daného stromu ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty 
kmene, 

6. výkopy musí být prováděny ručně a výkopové práce nesmí narušit budoucí stabilitu stromů, 
7. v projektové dokumentaci bude stanoven počet, druhy a velikosti dřevin (obvod kmene ve výšce 130 cm 

nad zemí, popř. výměru zapojených porostů dřevin), které budou se stavbou v kolizi, tj. u kterých neslze 
dodržet podmínku uvedenou pod bodem 4) a 5) tohoto usnesení, a které budou káceny dle ustanovení § 8 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

8. ořezy a úprava dřevin (nad rámec kácení) budou zajištěny odborně způsobilou osobou na náklady 
investora stavby, 

9. v rámci provádění stavby nesmí dojít k poškození dřevin, a to včetně neodborných zásahů, které by vedli 
k jejich poničení, 

10. zhotovitel před zasypáním výkopů vyzve Městský obvod Pardubice III ke kontrole, zdali nedošlo k zásahu 
do kořenového systému dotčených dřevin, 

11. budou dodrženy podmínky dotčených orgánů  
3 situační výkresy se zakreslením plánované trasy stavby jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení akce  

„Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“  
 
Usnesení R/566/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

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

souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“ dle situace C, 
č. výkresu 2 z projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby zpracované v červenci 2018 
společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála z boční strany objektu čp. 1017 

 
Usnesení R/567/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III  

souhlasí 

se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 4 vozidel sociálních služeb 
v Pardubicích, v ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti z boční strany objektu čp. 1017, pro Sociální služby 
města Pardubic, se sídlem kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice 2, IČ 75090970 v termínu od 1. 10. 2018 do 
31. 12. 2021. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 ________________________________________________________________________________________ 
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8.  
Vyjádření ke změně účelu užívání části stavby v objektu čp. 826, Bartoňova  

 
Usnesení R/568/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III  

souhlasí 

se změnou účelu užívání stavby ze sociálních služeb na 2 učebny jazyků, mimoškolní vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, přednášek a organizování sportovní činnosti v objektu čp. 826 v ulici Bartoňova, Pardubice 530 
12, jejímž provozovatelem bude Zlata Pagáčová, trvale bytem Bartoňova 941, 530 12 Pardubice, IČ 01798626. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Umístění šaten a společenské místnosti do budovy „C“ a „D“, 

DPS Dubina Pardubice“ 
 
Usnesení R/569/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

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

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizaci stavby „Umístění šaten a společenské 
místnosti do budovy „C“ a „D“, DPS Dubina Pardubice“ dle situačního výkresu č. C 1 – Zákres do katastru 
nemovitostí, který je součástí projektové dokumentace zpracované v srpnu 2018 Ing. arch. Pavlem 
Mudrochem, se sídlem Palackého 207, 533 04 Sezemice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pardubice, Luční, 740/8, knn“ 

 

Usnesení R/570/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

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

souhlasí 

s návrhem nové trasy kabelového vedení NN, tak jak je uvedeno v celkové situaci - č. výkresu 01, plánované 
stavby „Pardubice, Luční, 740/8, knn“, z projektové dokumentace ve stupni přípravy projektové dokumentace 
zpracované v srpnu 2018 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 
02 Pardubice, IČ 2601170, za podmínky, že uložení vedení do místní komunikace - vozovky bude provedeno 
protlakem. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

12. 
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby 

„I/36 Pardubice, rekonstrukce křižovatky s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP“  
 

Usnesení R/571/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s realizací stavby „I/36 Pardubice, rekonstrukce křižovatky s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP“ na 
pozemcích označených jako p. p. č. 744/7, p. p. č. 744/42, p. p. č. 744/43, p. p. č. 744/45, p. p. č. 744/46, p. p. 
č. 744/47, p. p. č. 744/48, p. p. č. 744/49, p. p. č. 744/50, p. p. č. 829/1, p. p. č. 830/58, p. p. č. 830/61, p. p. č. 
832/24, p. p. č. 2742/18, p. p. č. 2742/36, p. p. č. 2742/115, p. p. č. 2742/143, p. p. č. 2742/144, p. p. č. 
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2981/22, p. p. č. 2981/23, p. p. č. 2981/29, p. p. č. 2981/31, p. p. č. 3884/16, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu 
cca 2 530 m2 trvalého záboru. 
________________________________________________________________________________________ 

 

13. 
Vyjádření k žádosti společnosti UPC Česká republika, s.r.o. o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení 

věcného břemene na částech pozemků parc. č. 794/20, 811/59, 794/2, 2742/111, 2742/36, 2742/110, 
744/39, 742/10, 744/40,  744/26, 744/25, 744/16, 744/17, 744/21, 744/13, 744/7  

vše v katastrálním území Pardubice 
 

Usnesení R/572/2018                                                (rozprava: 4; 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 na částech pozemků parc. č.  
794/20, parc. č. 811/59, parc. č. 794/2, parc. č. 2742/111, parc. č. 2742/36, parc. č. 2742/110, parc. č. 744/39, 
parc. č. 742/10, parc. č. 744/40, parc. č. 744/26, parc. č. 744/25, parc. č. 744/16, parc. č. 744/17, parc. č. 
744/21, parc. č. 744/13, parc. č. 744/7, vše v katastrálním území Pardubice, za účelem uložení a provozování 
telekomunikačního vedení v rámci akce „Pardubice – Bílé předměstí-Jih“ ve prospěch společnosti UPC Česká 
republika, s.r.o., IČO 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00. 
________________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2746/18 

v katastrálním území Pardubice 
 
Usnesení R/573/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 2746/18 v katastrálním území Pardubice, za účelem 
provozování stávající inženýrské sítě.  
________________________________________________________________________________________ 

 
 

16. 
Zadání zpracování PD změny stavby před dokončením „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, 

Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami  
 

Usnesení R/574/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

přímé zadání zpracování projektové dokumentace ve stupni změny stavby před dokončením na akci: 
„Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích – 
SO 104 Chodník - větev D a SO 403 – veřejné osvětlení – část 6 a SO 701 – Obnovení plotu“ za cenu 58 080 
Kč včetně DPH 21% společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, 
v souladu s čl. V vnitřní směrnice Městského obvodu Pardubice III č. 9/2011 Zadávací řád veřejných 
zakázek. Návrh smlouvy o dílo je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

2. ukládá 

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 smlouvu  
o dílo schválenou v bodě 1. tohoto usnesení. 

Termín: 10/2018 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

________________________________________________________________________________________ 
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17. 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovené projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště 

Dubina – etapa U - lokalita 6B“ 
 

Usnesení R/575/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zhotovené projektové dokumentace „Regenerace panelového 
sídliště Dubina – etapa U - lokalita 6B“ uzavřené dne 26. 3. 2018 se společností PRODIN a.s., se sídlem 
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161, kterým se prodlužuje termín odevzdání díla projektové 
dokumentace;  

2. ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě uvedené v bodě 1., který je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
Termín: 10/2018 

Zodpovídá: Ing. Vacinová 
________________________________________________________________________________________ 

18. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavba RD Pardubice - Studánka na p.p.č. 462/13“ 

 
Usnesení R/576/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III  

souhlasí 

s navrženou projektovou dokumentací pro územní souhlas a ohlášení stavby „Stavba RD Pardubice - Studánka 
na p.p.č. 462/13“ dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové dokumentace 
zpracované v září 2018 Ing. Alešem Dubským, se sídlem Široká 1, Chrudim IV, 53701 Chrudim, IČ 87242109 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

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


