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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 27. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 
(27. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 16. října 2008) 

 
 

Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady 
městského obvodu Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III             
(dle § 16 zákona 128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení 
rady Městského obvodu Pardubice III.  

 
I.    

                                                   Schválení programu jednání     
(pro 4 , proti -, zdrž -) 

1. „Oprava přístupových chodníků u čp. 1549 – 1551 v ulici Na Drážce, Pardubice“ - výběr 
zhotovitele na zpracování projektové dokumentace, zahájení přípravy podkladů pro 
realizaci akce a podání žádosti o dotaci na financování realizace akce  

2. Výběr zhotovitele na realizaci akce: „Vybudování nových parkovacích míst v ul. E. 
Košťála u čp. 967 – 969 v Pardubicích“ 

3. Výběr zhotovitele na realizaci akce: „Úpravy odpočinkové zóny ve vnitrobloku ulic Na 
Drážce, U Háje a Bezdíčkova“ 

4. Zřízení vyhrazeného parkování 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Regenerace panelového sídliště Dubina – 
lokalita 5A-S4 Pardubice“ 

6. Vyjádření k žádosti o pronájem části pozemku p.č. 988/12 v k.ú. Pardubice 

7. 
Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení podzemní sítě 
společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., v pozemcích p.č. 447/5 a p.č. 423/3, v k.ú. 
Studánka  

8. 
Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/94 v k.ú. Pardubice a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene 

9. Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/95 v k.ú. Pardubice 
10. Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/89 v k.ú. Pardubice 

11. 
Vyjádření k záměru uzavřít smlouvu a nájmu nebytového prostoru v objektu č. 9 v areálu 
bývalých kasáren Hůrka 

12. Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o směně pozemků 
13. Zásady pro poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 

14. 
Vyjádření MO Pardubice III jako účastníka územního řízení ke stavbě zastřešení zpevněné 
plochy na p.p.č. 2/33 v k.ú. Studánka 

15. Informace o zahájení řízení o odstranění stavby 
16. Složení likvidační komise 2/2008 
17. Zřízení vyhrazeného parkování 
18. Vyjádření k umístění reklamního zařízení „Pneubox“ na pozemku p.č. 409/93   

19. 
Vyjádření k záměru pronajmout část prostor v přízemí domu č.p. 1013-17 Erno Košťála 
občanskému sdružení Most do života 

20. Vyjádření k PD „Oprava veřejného osvětlení Pardubice Studánka 1 – část 1až 3(na stůl) 
21. Vyjádření k PD umístění vedení NN pro připojení nových parcel 
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22. Prodej pozemku p.č. 2988/4 v k.ú. Pardubice 
23. Diskuse 

 
 

1. 
 

„Oprava p řístupových chodníků u čp. 1549 – 1551 v ulici Na Drážce, Pardubice“ – výběr 
zhotovitele na zpracování projektové dokumentace, zahájení přípravy podkladů pro 

realizaci akce a podání žádosti o dotaci na financování akce 
 
Usnesení 346 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) schvaluje zadání projektové dokumentace pro realizaci akce „Oprava přístupových 

chodníků u čp. 1549 - 1551 v ulici Na Drážce, Pardubice“ 

b) rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace pro realizaci akce „Oprava 
přístupových chodníků u čp. 1549 - 1551 v ulici Na Drážce, Pardubice“ bude 
společnost PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 
za nabídkovou cenu 82.110,- Kč včetně DPH, 

c) ukládá uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 
Pardubice, IČ: 25292161 smlouvu o dílo, 

d) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008 
z kapitoly 4.2. - Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem, 

e) po zpracování a předání projektové dokumentace schvaluje zahájit přípravu podkladů 
pro realizaci akce „Oprava přístupových chodníků u čp. 1549 - 1551 v ulici Na 
Drážce, Pardubice“, 

f) souhlasí s podáním žádosti o dotaci na financování realizace akce z vhodného 
dotačního programu. 

Zodpovídá: Miluše Pětioká 
Termín: bod a), b), c)  říjen 2008  

bod d), e), f)  listopad 2008 
____________________________________________________________________________ 

 

2. 
„Výb ěr zhotovitele na realizaci akce: „Vybudování nových parkovacích míst v ul. E. 

Košťála u čp. 967 – 969 v Pardubicích“ 
 

Usnesení 347 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) v souladu se zadávacím řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu 

Pardubice III po porovnání podaných cenových nabídek od stavebních společností ve 
věci realizace zakázky: „Vybudování nových parkovacích míst v ul. E. Košťála u čp. 
967 – 969 v Pardubicích“ rozhodla, že nejvhodnější cenovou nabídku podala 
společnost Miroslav Pešava - CHEMOSTAV PARDUBICE, se sídlem Doubravice 
44,  533 53 Pardubice 19, IČ:  41258801, s nabídkovou cenou 1.414.123,- Kč (včetně 
5 % rezervy a DPH 19 %), 

b) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008, 
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z kapitoly 4.1. – Oprava a údržba komunikací celkem, 

c) ukládá uzavřít s příslušnou firmou smlouvu o dílo. 

Zodpovídá:  Miluše Pětioká 
Termín:  říjen 2008 

____________________________________________________________________________ 
 

3. 
Výběr zhotovitele na realizaci akce: „Úpravy odpočinkové zóny ve vnitrobloku ulic Na 

Drážce, U Háje a Bezdíčkova“ 
Usnesení 348 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) v souladu se zadávacím řádem veřejných a dalších zakázek Městského obvodu 

Pardubice III po porovnání podaných cenových nabídek od obeslaných stavebních 
společností ve věci realizace zakázky: „Úpravy odpočinkové zóny ve vnitrobloku ulic 
Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova“ rozhodla, že nejvhodnější cenovou nabídku podala 
společnost CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 530 02 
Pardubice, IČ: 25285262, a to 2.820.132,- Kč (včetně 5 % rezervy a DPH 19 %),  

b) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III dvě varianty řešení  

• při schvalování rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 zajištění 
rozpočtových prostředků na tuto realizaci této akce na závazném ukazateli ostatní 
výdaje do životního prostředí celkem 

• při nejbližší rozpočtové změně rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008 
zajištění rozpočtových prostředků na realizaci této akce (rozpočtovou změnou) na 
závazném ukazateli ostatní výdaje do životního prostředí celkem 

c) po schválení rozpočtu nebo po schválení rozpočtové změny Městského obvodu 
Pardubice III na rok 2008, tedy v případě schválení příslušných rozpočtových 
prostředků na realizaci této akce na daném závazném ukazateli rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice III pro rok 2008 nebo pro rok 2009 ukládá uzavřít smlouvu o dílo 
s výše uvedenou společností.   

bod c.) Zodpovídá:  Miluše Pětioká 

Termín: po schválení 
rozpočtu 2009 

____________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – 

lokalita 5A-S4 Pardubice“ 
 

Usnesení 349 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání stavebního povolení na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S4 
Pardubice“ společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,                    
IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
____________________________________________________________________________ 
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6. 
Vyjádření k žádosti o pronájem části pozemku p.č. 988/12 v k.ú. Pardubice  

 

Usnesení 350 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností 
BAUSET CZ, a.s., IČ 63217139, se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, na část pozemku p.č. 
988/12 o výměře 857m2  k.ú. Pardubice za účelem užívání pozemku pro zařízení staveniště      
a skládku kameniva při stavbě  komunikace „Pardubice- Spojil průtah obcí“, která navazuje na 
stavbu z roku 2007 I/36 Pardubice -Dubina-Počáply, a to na dobu určitou od 22. 9. 2008 do   
31. 1. 2009. 
____________________________________________________________________________ 

 

7. 
             Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k uložení 

podzemní sítě společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., v pozemcích p.č. 447/5 a p.č. 
423/3, v k.ú. Studánka 

 

Usnesení 351 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene práva uložení a provozování podzemní sítě – STL plynovodu pro stavbu „Obytný 
resort Pardubice – Na Babce“ v pozemcích p.č. 447/5 a p.č. 423/3 v k.ú. Studánka,                      
se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1 
Brno, a to v rozsahu dle předloženého situačního nákresu. 
____________________________________________________________________________ 

 

9. 
Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/95 v k.ú. Pardubice  

 

Usnesení 352 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 2742/95 o výměře 
38 m2 v k.ú. Pardubice, který je ve vlastnictví Ladislava Sejkory,  nar. 7. 11. 1954, trvale 
bytem Dašická 1214, Pardubice, Jarmily Sejkorová, nar. 1. 5. 1927, trvale bytem Spojilská 
208, Pardubice, Radomily Semecké, nar. 31. 7. 1958, trvale bytem Brdičkova 1918/7, 
Stodůlky, Praha, pro investiční akci „Pardubice – MO III – Rekonstrukce chodníku v ul. 
Dašická“.  
____________________________________________________________________________ 

 
10. 

Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/89 v k.ú. Pardubice  
 

Usnesení 353 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 2742/89 o výměře 
65 m2 v k.ú. Pardubice, který je ve vlastnictví ve vlastnictví Z.Š.* pro investiční akci 
„Pardubice – MO III – Rekonstrukce chodníku v ul. Dašická“.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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____________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k záměru uzavřít smlouvu a nájmu nebytového prostoru v objektu č. 9 

v areálu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1828 
 
Usnesení 354 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru uzavřít smlouvy 
o nájmu nebytového prostoru o výměře 38,4 m2 v objektu č. 8, vrata 28 v areálu bývalých 
kasáren Hůrka č.p. 1823 s firmou Zdeněk Braborec, ZEBRA Q, IČ 41236432, Jana Zajíce 947, 
účel nájmu – sklad materiálu, pokud bude v souladu se záměrem fy EUBE. 
____________________________________________________________________________ 

 
12. 

Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy na směnu pozemků   
s Nadací pro rozvoj města Pardubic  

 

Usnesení 355 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením směnné smlouvy bez finančního 
vyrovnání s Nadací pro rozvoj města Pardubic, IČ 46495801, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice, na směnu pozemků ve vlastnictví Statutárního města Pardubice:  
st.p.č. 225 o výměře 251 m2, p.p.č. 389 o výměře 151m2, st.p.č. 1601 o výměře 263m2, části 
p.p.č. 2978/1  o výměře 1013 m2  k. ú. Pardubice, části p.p.č. 627/5 o výměře 6300 m2, p.p.č. 
627/83 o výměře 330 m2, p.p.č. 627/113 o výměře 2115 m2, p.p.č. 625/26 o výměře 492 m2, 
p.p.č. 625/25 o výměře 625 m2, p.p.č. 625/19 o výměře 12765 m2, p.p.č. 627/93 o výměře 512 
m2, p.p.č. 627/92 o výměře 2417 m2, 579/4 o výměře 316 m2, p.p.č. 581/19 o výměře 7070 m2, 
p.p.č. 625/33 o výměře 11383 m2, p.p.č. 581/15 o výměře 110 m2, p.p.č. 581/14 o výměře 233 
m2 , p.p.č. 626/12 o výměře 116 m2, p.p.č. 581/20 o výměře 176 m2, p.p.č. 581/16  
o výměře 279 m2 , p.p.č. 581/26 o výměře 58 m2  k. ú. Staré Čívice (celkem 46975 m2), 
za pozemky ve vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČ 46495801, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice: p.p.č. 315/15 o výměře 321 m2 k. ú. Popkovice, p.p.č. 409/178 
o výměře 6744 m2, p.p.č. 409/179 o výměře 5197 m2 k. ú. Studánka, p.p.č. 1455/12 o výměře 
2547 m2, p.p.č. 1455/11 o výměře 17233 m2, stp. č. 1491/29 o výměře 381 m2 ,p.p.č. 3528/10 
o výměře 8317 m2 k. ú. Pardubice (celkem 40740 m2). 
____________________________________________________________________________ 

 
13. 

Schválení zásad pro poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 
 

Usnesení 356 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje zásady Humanitní komise Rady městského 
obvodu Pardubice III pro poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času, 
které je jako příloha nedílnou součástí tohoto unesení. 
____________________________________________________________________________ 
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14. 
Vyjádření Městského obvodu Pardubice III jako účastníka územního řízení ke stavbě 

zastřešení zpevněné plochy na p.p.č. 2/33 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení 357 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá žádné námitky, či připomínky ke stavbě 
„zastřešení zpevněné plochy“ na pozemku p.č. 2/33 v k.ú. Studánka. Vyjádření se vydává 
v územním řízení vedeném na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění  
stavby, Městský obvod Pardubice III je účastníkem řízení. 
____________________________________________________________________________ 

 

15. 
Informace o zahájení řízení o odstranění stavby 

 
Usnesení 358 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí informaci o zahájení řízení o odstranění 
stavby : „ Stavební úpravy obytných domů v bývalém vojenském areálu Hůrka“ na pozemcích 
p.č. 3515/9 a 3515/10 v k.ú. Pardubice. 
____________________________________________________________________________ 

 

16. 
Složení likvidační komise – 2/2008 

 
Usnesení 359 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III v souladu s ustanovením vnitřní směrnice č. 8/2007 
Úřadu městského obvodu Pardubice III stanovuje složení jednorázové likvidační komise 
(2/2008) v následující složení: 
 

Členové: Ing. Jaroslav Cihlo, Ing. Kateřina Kovářová, Ing. Irena Štěpánková, Miluše Pětioká, 
Zina Mejzlíková 
Tajemník: Milena Rajnetová 
____________________________________________________________________________ 

 

17. 
Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

 

Usnesení 360 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 
parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, v ulici Bartoňova, na stávajícím 
parkovišti před bytovým domem čp. 831, pro S.B.* , zastoupenou z důvodu nezletilosti 
matkou G.B., *. 

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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____________________________________________________________________________ 
 

18. 
Vyjádření k umístění 2 ks reklamních zařízení na pozemcích p.č. 2986/4 v k.ú. Pardubice 

a p.č. 409/93 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení 361 R/2008                                    (pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s umístěním 2 ks reklamních zařízení 
společnosti Matador Česká republika, s.r.o. IČ 46347682 se sídlem Herčíkova 1a, 657 71 
Brno, o velikosti 3x 1,6m a 3x 2,8 m na pozemcích p.č. 2986/4 v k.ú. Pardubice a p.č. 409/93 
v k.ú. Studánka. Vyjádření se vydává jako podklad pro oznámení o záměru v území k vydání 
územního souhlasu, resp. k žádosti o vydání územního rozhodnutí.  
____________________________________________________________________________ 

 
 

20. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Oprava veřejného osvětlení Pardubice 

Studánka 1 – část 1 až 3“ 
 
Usnesení 362 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres část 1, část 2 a část 3 je nedílnou součástí tohoto 
usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Oprava veřejného osvětlení 
Pardubice Studánka 1 – část 1 až 3“ zpracovanou Oldřichem Hybským, trvalé bydliště 
Kotkova 794, 530 02 Pardubice,   IČ 13227572 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů.  
____________________________________________________________________________ 

 

21. 
Vyjádření  k  projektové  dokumentaci  na  akci  „Pardubice,  Dubinská  – knn - 

RESTAV“  
 
Usnesení 363 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání  stavebního  povolení  na  akci „Pardubice, Dubinská – knn - RESTAV“ společnosti 
PEN-projekty energetiky,  s.r.o.,  se  sídlem  Arnošta   z   Pardubic   2082,  531 17 Pardubice,   
IČ 26011701 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
____________________________________________________________________________ 

 
Přílohy zápisu z 27. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 
 

o Příloha k usnesení 349 R/2008 – situační výkres,  
o Příloha k usnesení 351 R/2008 – situační výkres, 
o Příloha k usnesení  363 R/2008 – situační výkres. 

 
V Pardubicích dne  16. října 2008. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


