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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 32. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(32. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21.2.2013) 
 
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. 
______________________________________________________________________________________ 

1. 
Vyjádření ke zřízení předzahrádky  -  Typos 

 
Usnesení R/401/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování 
letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Erno Košťála čp. 990, před provozovnou herny, v termínu od 1. 5. 
2013 – 31. 10. 2013, pro společnost TYPOS BAR s. r. o., se sídlem Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2, 
Nové Město IČ 241 33 345 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů“. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III k 28. 2. 2013 

 
Usnesení R/402/2013                                      (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost manželů Kalhousových o směnu pozemků 

 
Usnesení R/403/2013                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se směnou části p.p.č. 2978/3 o výměře 28 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví manželů Blanky Kalhousové, 
nar. 5.3.1945 a Jiřího Kalhouse, nar. 12.10.1941, oba trvale bytem na Drážce 938, Pardubice za p.p.č. 737/6 
o výměře 28 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice.  
______________________________________________________________________________________ 

4. 
Žádost Jitky Fotrové o nájem nebytových prostor v čp. 826 Bartoňova 

 
Usnesení R/404/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o celkové výměře 14 m2  v 6. nadzemním podlaží objektu čp. 826 Bartoňova 
ul., stojícího na pozemku st. p. č. 734 k. ú. Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka Jitce Fotrové, 
nar. 13. 12. 1969, IČ 01404954, bytem Závodu Míru 1844, 530 02 Pardubice, účel nájmu provozovna 
stříhání a kosmetická úprava psů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

5. 
Žádost JUDr. Jana Šimona o výpůjčku pozemku  

 
Usnesení R/405/2013                                      (rozprava:5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s výpůjčkou části p.p.č. 160/3 o výměře 30 m2  k.ú. Studánka JUDr. Janu Šimonovi, nar. 24.9.1979, trvale 
bytem Bartoňova 846, Pardubice za účelem vybudování sjezdu k budoucímu RD na st.p.č. 254/2, st.p.č. 
254/3, p.p.č. 160/ 11, p.p.č. 160/12, p.p.č. 160/15, p.p.č. 491 k.ú. Studánka. 

______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Žádost Centra služeb pro silniční dopravu o výpůjčku pozemku 

 
Usnesení R/406/2013                                      (rozprava:5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s výpůjčkou části p.p.č. 4074/1 o výměře 5200 m2 k.ú. Pardubice Centru služeb pro silniční dopravu,         
IČ 70898219, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha – Nové Město za účelem výcviku a 
zkoušek zkušebních komisařů a pro pořádání akcí BESIP včetně vybudování mobilního oplocení plochy na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou max. 3 měsíce, pokud záměr v současné době neodporuje koncepci 
města o budoucím využití areálu Hůrka. 
______________________________________________________________________________________ 

 
7. 

Žádost Služeb města Pardubic o snížení pronajímaných pozemků 
 

Usnesení R/407/2013                                      (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou nájemní smlouvy uzavřené se Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Pardubice, 
Bílé předměstí, Hůrka 1803 spočívající ve snížení výměry části pozemku p.p.č. 986/1 na 17 249 m2 a 
provedením přepočtu výše ročního nájemného. 
______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření vlastníka pozemní komunikace V Zátiší ke stavbě RD D.L. 

 
Usnesení R/408/2013                                     (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se způsobem likvidace odpadních vod stavby rodinného domu čp. *  a samostatně stojící dvojgaráže, jejímž 
stavebníkem je D.L* . 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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9. 
Oplocení plochy pro hřiště a volný čas na Dubině 

 
Usnesení R/409/2013                                      (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

se záměrem oplocení plochy pro hřiště a volný čas v centru Dubina plotem z plastových latí, 

2. pověřuje  

Ing. Luboše Tušla, vedoucího odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice III,     
vypsáním výběrového řízení v souladu se zadávacím řádem a příslušnými předpisy. 

     T: 4/2013 
Z: Ing. Tušl 

______________________________________________________________________________________ 
 


