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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU ZE 17. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
(17. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 12. ledna 2012) 
 
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 5, proti -, zdrž -) 
 

1. Vyjádření k žádosti o zřízení vyhrazeného parkování  
2. Žádost o prodej pozemků Hůrka 
3. Žádost o směnu pozemků  
4. Dodatek ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
5. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 
6. Hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31.12.2011 
7. Stav pohledávek k 31.12.2011 
8. Žádost o prodej pozemků Hůrka - IPSTAV 
9. Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování  
10. Vyjádření k projektové dokumentaci – Elektrárny Opatovice 
11. Diskuse 

 
 

1. 
Vyjádření k žádosti o zřízení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/215/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Věry Junkové, 
na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 499 - 506, konkrétně před čp. 502 (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatele O.T.* zastoupeného na základě plné moci N.T.* v termínu 
od 15. 1. 2012 do  31. 12. 2014. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti Ing. Zdeňka Makovského, PhD. a Jiřího Jozífa 

o prodej pozemků v areálu Hůrka 
 

Usnesení R/216/2012                                        (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 
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žádost Z.M.*, a J.J.* o prodej části p.p.č.988/12 o výměře 19265 m2, st.p.č. 9399 o výměře 2034 m2, 
st.p.č. 9400 o výměře 2070 m2, st.p.č. 9401 o výměře 303 m2, st.p.č. 9402 o výměře 302 m2, st.p.č. 
9411 o výměře 1066 m2 k.ú. Pardubice pro podnikatelský záměr zřízení centra služeb pro volný čas 
(půjčovna a servis obytných vozů, lodí, lodních motorů, potřeb pro potápění apod.); 

2. doporučuje 

jako základní materiál pro rozhodování o daném území zpracovat územní studii, která bude reflektovat 
stávající programové materiály a bude obsahovat zejména: 
� komplexní návrh funkčního využití celého území bývalých kasáren, tj. včetně prostoru, kde 

v současné době probíhá demolice, 
� zásady organizace dopravy v celém území a její cílové řešení, 
� definici požadavků na napojení navržených funkčních aktivit na inženýrské sítě. 

_______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Dodatek č. 3 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

 

Usnesení R/217/2012                                        (rozprava:1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 3 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení R/218/2012                                        (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_______________________________________________________________________________ 

 

6. 

Informativní zpráva - hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31.12.2011  
 

Usnesení R/219/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 

 

7. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek 

Usnesení R/220/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 

  

8. 
Žádost IPSTAV invest s.r.o. o prodej pozemků v areálu Hůrka 

 

Usnesení R/221/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

žádost společnosti IPSTAV invest s.r.o., IČ 27500454, se sídlem Pardubice, Polabiny, Družstevní 139 o 
prodej části p.p.č. 988/12 o výměře 19 000 m2, st.p.č. 9399 o výměře 2 034 m2, st.p.č. 9400 o výměře 
2 070 m2, st.p.č. 9401 o výměře 303 m2, st.p.č. 9402 o výměře 302 m2, st.p.č. 9411 o výměře 1066 m2 
k.ú. Pardubice za účelem výstavby bytů se sociálním určením – výstavba objektu pro seniory; 

2. doporučuje 

jako základní materiál pro rozhodování o daném území zpracovat územní studii, která bude reflektovat 
stávající programové materiály a bude obsahovat zejména: 
� komplexní návrh funkčního využití celého území bývalých kasáren, tj. včetně prostoru, kde 

v současné době probíhá demolice, 
� zásady organizace dopravy v celém území a její cílové řešení, 
� definici požadavků na napojení navržených funkčních aktivit na inženýrské sítě. 

_______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/222/2012                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Na Drážce na stávajícím parkovišti z boku bytového domu čp. 1561- 1563, (situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení) pro R.E.* zastoupenou na základě plné moci J.R.* v termínu od 1. 4. 2012 do 31. 
12. 2013. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

10. 
Vyjádření k projektované trase teplovodu pro stavbu „Pce A 27 – rekonstrukce a přeložka 

sekundárních rozvodů TV“ 
 

Usnesení R/223/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy teplovodu tak, jak je uvedeno v situačním výkrese 
plánované stavby „Pce A 27 – rekonstrukce a přeložka sekundárních rozvodů TV“, zpracovaným Jiřím 
Vikem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, se sídlem Kubelkova 467, 500 03 
Hradec Králové, IČ 11016019 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
Usnesení R/224/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III upravuje termín jednání Rady městského obvodu Pardubice III 
v měsíci červenci, a to na 18. 7. 2012 od 15:00 hod. 
_______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 12. ledna 2012 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
  


