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U S N E S E N Í 
ze 47. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. srpna 2018 od 13:00 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 
Ing. Aleš Vavřička, tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: -   
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy BD Jana Zajíce 960, Pardubice“  

 
Usnesení R/554/2018                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

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

požaduje doplnění  

projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy BD Jana Zajíce 960, Pardubice“, 
zpracované v měsíci březnu 2018 Ing. Martinem Němcem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby 
ČKAIT 1004488, se sídlem Podveská 14, 624 00 Brno, IČ 76366341 a to: 

a) o stavební objekt určující přesný rozsah kácení (druhy kácených dřevin, vyznačení jejich stanoviště, 
obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí popř. výměru zapojených porostů); 

b) pokud budou káceny dřeviny, které svými parametry podléhají ochraně dle zákona  
č. 114/1992 Sb. (tj. s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm popř. zapojené porosty 
nad celkovou plochu 40 m2), požadujeme zpracovat zvlášť soupis těchto dřevin (jejich vyznačení v situaci, 
určení druhu a parametry dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.,), dále návrh adekvátní náhradní výsadby 
v blízkosti čp. 960, a to s ohledem na ochranná pásma stávajících inženýrských sítí;  

c) navržení nového umístění zařízení staveniště, a to mimo kořenovou zónu stromů (vzdálenost od paty 
kmene odpovídající čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene); 

d) doplnění kót určujících vzdálenost paty kmenů stávajících stromů od zařízení staveniště (zakreslení 
skutečnosti do situace). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k projektované trase akce „Elektronická komunikační síť UPC – Pardubice, Dubinská“ 

 
Usnesení R/555/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy elektronické komunikační sítě UPC vedeném na území 
Městského obvodu Pardubice III, tak jak je uvedeno v situaci trasy - číslo výkresu č. P01 plánované akce 
„Elektronická komunikační síť UPC – Pardubice, Dubinská“, zpracované Ing. Stanislavem Marholdem,  
se sídlem V. Nezvala 1329, 565 01, Choceň, IČ 44462948 za dodržení následujících podmínek: 
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1. bude doplněno zakreslení dřevin za čp. 750, zachování vzdálenosti hrany výkopu od paty kmene 
odpovídající čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m (nejméně však 2,5 m od paty kmene), včetně 
zakreslení příslušných kót do situace; 

2. u čp. 748 znovu prověřit nutnost odstranění keřových dřevin v trase výkopu, určit rozsah kácení 
(druhy, počet, výměru) a navrhnout adekvátní náhradní výsadbu (velikost, druh a počet dřevin),   

3. ořezy a úprava dřevin bude zajištěna odborně způsobilou osobou na náklady investora stavby; 
4. v rámci provádění stavby nesmí dojít k poškození dřevin, a to včetně neodborných zásahů, které by 

vedly k jejich poničení; 
5. bude zajištěna ochrana kořenového prostoru stávajících dřevin při provádění výkopů dle ČSN  

83 9061;  
6. zhotovitel před zasypáním výkopů vyzve Městský obvod Pardubice III ke kontrole, zdali nedošlo 

k zásahu do kořenového systému dotčených dřevin; 
7. budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pardubice, Na Hrázi k.č. 169/7A/B - nn, knn“ 

 

Usnesení R/556/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN, tak jak je uvedeno v celkové 
situaci - č. výkresu 01/03, plánované stavby „Pardubice, Na Hrázi k.č. 169/7A/B - nn, knn“, z projektové 
dokumentace ve stupni přípravy projektové dokumentace zpracované v červenci 2018 společností PEN – 
projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 2601170. Budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2018 

 

Usnesení R/557/2018                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2018, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2018 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: září 2018 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební 

úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501“  
 

Usnesení R/558/2018                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje  

dle čl. IV Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 4 - Zadávací řád veřejných zakázek zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 
1501“ společnosti KZP – stavby s.r.o., se sídlem Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice,  
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IČ: 04311949 za nabídkovou cenu 3 159 093 Kč bez DPH, tj. 3 822 503 Kč včetně DPH 21 %; 

2. ukládá 

uzavřít dle čl. IV. odst. 3 písm. h) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 4 - Zadávací řád veřejných 
zakázek se společností KZP – stavby s.r.o., se sídlem Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, 
IČ: 04311949 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 
u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501“. Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.        

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                   Termín: září 2018 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti České pošty, s.p. k umístění poštovní schránky na části pozemku parc. č. 2742/62 v 

katastrálním území Pardubice 

Usnesení R/559/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s umístěním poštovní schránky na části pozemku p. č. 2742/62 o výměře 1 m2 v katastrálním území Pardubice 
ve vlastnictví České pošty, s.p. IČ: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k žádosti Thi Bich Lien Cao o nájem případně prodej pozemku parc. č. stav. 1023 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení R/560/2018                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s pronájmem pozemku parc.  č.  stav. 1023 o výměře 93 m2 v katastrálním území Studánka T.B.* za účelem 
provozování prodejny s potravinami. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce u čp. 860 

 
Usnesení R/561/2018                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, 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 Jana Zajíce na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 860 - 864, konkrétně u čp. 860 
pro R.S.* v termínu od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
________________________________________________________________________________________ 

 

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


