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U S N E S E N Í 
z 28. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. ledna 2021 od 15:00 hod. 
prostřednictvím videokonference 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch, 
         tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

 
Omluveni:  Mgr. Jiřina Klírová 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Provádění zimní údržby chodníků na území Městského obvodu Pardubice III – část Slovany v období  

leden - duben 2021 
 

Usnesení R/356/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a)  zadání veřejné zakázky malého rozsahu, dle článku IV odst. 1 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku 
č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek, na služby „Provádění zimní údržby chodníků nezařazených do plánu 
zimní údržby na území Městského obvodu Pardubice III v části Slovany v  období leden - duben 2021“ dle 
situačního výkresu, který je přílohou tohoto usnesení, Františku Remešovi, osobě fyzické podnikající se 
sídlem Kladina 56, 533 04, Sezemice, IČ 72955601 za celkovou maximální cenu 80 000 Kč vč. DPH 21% 
(maximální cena za jedno provedení zimní údržby zahrnující prohrnutí chodníků nezahrnutých do Plánu 
zimní údržby v lokalitě Slovany je stanovena na 6 000 Kč vč. DPH 21 %); 

 
b) financování veřejné zakázky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení z rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice III pro rok 2021 – z kapitoly 27 doprava - 4. 1 oprava a údržba komunikací. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k trase nového kabelového vedení nn akce  

„Pardubice - Mandysova rekonstrukce nn, vn“ 
 
Usnesení R/357/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

Souhlasí 
 
za Městský obvod Pardubice III s návrhem nové trasy kabelového vedení nn akce „Pardubice - Mandysova 
rekonstrukce nn, vn“ tak jak je uvedeno v celkové situaci A – č. výkresu 1A a celkové situaci B – č. výkresu 1B, 
které byly zpracované v srpnu 2020 a jsou součástí projektové dokumentace pro územní řízení zpracované 
společností PEN-projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 
701 za dodržení těchto podmínek: 

1. Po ukončení stavebních prací bude na všech dotčených místních komunikacích – chodnících 
provedeno přeložení zámkové dlažby v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora. 

2. Pokud zůstane po ukončení 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. 

3. Pojistkové skříně budou osazeny na pozemcích vlastníků nemovitostí, pouze v nezbytných 
a odůvodněných případech na chodníku.  
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4. Přechody vedení nn pod místními komunikacemi - vozovkami budou provedeny protlakem, pouze 
v odůvodněných případech výkopem. 

5. Dotčený úsek místních komunikací – vozovek a chodníků bude uveden v předešlý stav. Všechny 
konstrukční vrstvy, vč. živičné vrstvy v příslušné síle, budou obnoveny. Odvodňovací linka bude 
uvedena v předešlý stav. V případě poničení obrub budou poškozené obruby vyměněny za nové. 
Živičný kryt bude zaříznut rovně. Dále požadujeme opravu dotčené komunikace ve větším rozsahu, 
než zabere samotná výkopová rýha tak, aby byla zachována původní podkladová vrstva za hranou 
výkopu u vozovky 0,50 m z každé strany, u chodníku 0,30 m. Zásyp výkopu bude proveden novým 
nenamrzavým materiálem hutněným ve vrstvách po 25 cm. Zástupce vlastníka místní komunikace 
bude vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Spáry budou v brusné vrstvě ošetřeny 
modifikovanou zálivkou a zadrceny. Ode dne převzetí dokončených stavebních prací zástupcem 
vlastníka místní komunikace (Městským obvodem Pardubice III) začíná běžet 60 měsíční záruční lhůta. 
Pokud v průběhu záruční lhůty vzniknou vady (např. propad komunikace) bude zhotovitel vlastníkem 
dotčené místní komunikace vyzván k jejich odstranění.  

6. Při provádění výkopových prací podél stromořadí umístěného mezi chodníkem a vozovkou bude 
postupováno zvlášť šetrně, a to s důrazem hlavně na prováděné výkopové práce.  

7. Výkopy podél stromořadí budou vedeny těsně u oplocení rodinných domů. 

8. Výkopy v ochranné zóně stromů budou prováděny ručně bez výjimky. 

9. Na základě dendrologického průzkumu zpracovaného společností Zahrady pro radost s.r.o. se sídlem 
Bolehošťská Lhota 3, 517 31 Bolehošť, IČ 288 16 498, budou u javoru jasanolistého označeného v 
dendrologickém průzkumu pod č. 24, výkopy provedeny v místní komunikaci – vozovce. U této 
dřeviny bude dodržena norma dle ČSN 83 9061, tj. minimální vzdálenost paty kmene stromu od hran 

výkopů, bude odpovídat čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m. 

10.  V rámci stavebních prací nedojde k narušení provozní bezpečnosti dřevin.  

11. Odhalený kořenový systém bude ihned a řádně ošetřen v souladu s příslušnou ČSN a se standardy 
péče o dřeviny (překrytí obnažených kořenů vlhčenými jutovými pytli).  

12. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Věry Junkové 56 DP“ 

 

Usnesení R/358/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se stavební akcí „Reko MS Pardubice – Věry Junkové 56 DP“ tak, jak je 
uvedeno v koordinačním situačním výkresu č. C.3, který je součástí projektové dokumentace pro územní 
řízení, zpracované v prosinci 2020 společností RIP - Pardubice spol. s r.o., se sídlem Růženy Vojtěchové 698, 
530 12 Pardubice, IČ 25258800. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 
K videokonferenci se připojila Ing. Alena Suková v 15:08 hodin. Počet přítomných členů rady se mění na 4. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba bytového domu v Luční ulici“ 
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Usnesení R/359/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba bytového domu 
v Luční ulici“ p.č. 742/20 katastrální území Pardubice, dle koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je 
součástí projektové dokumentace pro sloučené řízení, zpracované v lednu 2021 Martinem Věchetem, se 
sídlem Poláčkova 233, 533 53 Pardubice, IČ 738 47 879 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektované trase kabelového vedení akce „Pardubice, Luční, p.č. 735/1, knn“ 

 
Usnesení R/360/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem umístění kabelového vedení akce „Pardubice, Luční, p.č. 735/1, 
knn“ tak, jak je uvedeno ve výkresu Kabelové rozvody - situace - č. výkresu EL 1, z projektové dokumentace 
pro vydání územního souhlasu, zpracované v listopadu 2020 Ing. Tomášem Bártou, se sídlem Na Pašti 183, 
533 52 Srch, IČ 15611388 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádostem týkajícím se pozemku parc. č. 115/25  

v katastrálním území Studánka (v ulici Zahradní)  
 
Usnesení R/361/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku pozemku 
označeném jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1 157 m2 katastrální území Studánka, ve vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 180 00 Praha 2 ve 
prospěch Statutárního města Pardubice. 

b) s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku pozemku označeném jako 
p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1 157 m2 v katastrálním území Studánka, za kupní cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 1 100 Kč/m2, ve vlastnictví Ing. L. P.*, nar. …*, trvale bytem …*. 

c) s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 vzhledem k celku pozemku označeném jako 
p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1 157 m2 v katastrálním území Studánka, za kupní cenu dle 
znaleckého posudku, ve výši 1 100 Kč/m2, ve vlastnictví Ing. V. Ž.*,  
nar. …*, trvale bytem …*. 

d) s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 vzhledem k celku pozemku označeném jako 
p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1 157 m2 v katastrálním území Studánka, za cenu dle znaleckého 
posudku, ve vlastnictví PhDr. V. M.*, nar. …*, trvale bytem …*. 

 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
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e) s úhradou za bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku pozemku 

označeném jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1 157 m2 v katastrálním území Studánka, za tři roky 
zpětně Ing. L. P.*, nar. …*, trvale bytem …*. 

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 

Vyjádření k žádosti P. D.* o prodej nebo nájem části pozemku  
parc. č. 2745/3 v katastrálním území Pardubice  

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

a) s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2745/3 o výměře 27 m2 v k.ú. Pardubice P. D.*, nar. 
…*, trvale bytem …* (varianta č. 1) 

b) s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2745/3 o výměře 27 m2 v k.ú. P. D.*, nar. …*, trvale 
bytem …* (varianta č. 1) 

c) s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2745/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Pardubice P. D.*, nar. 
…*, trvale bytem …* (varianta č. 2) 

d) s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2745/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Pardubice P. D.*, nar. …*, 
trvale bytem …* (varianta č. 2) 

e) s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2745/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice P. D.*, nar. 
…*, trvale bytem …* (varianta č. 3) 

f) s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2745/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice P. D.*, nar. …*, 
trvale bytem …* (varianta č. 3) 

 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádostem o pronájem (přenechání) nebytových prostor  

v přízemí budovy čp. 983 v ulici Jana Zajíce 
 

Níže uvedené návrhy usnesení nebyly přijaty       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s pronájmem prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 983 v ulici Jana Zajíce, která je postavená na 
pozemku parc. č. stav. 972 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka o 
celkové výměře 127,03 m2 (z toho výměra nebytových prostor činí 117,24 m2  
a výměra společných prostor 9,79 m2) společnosti Demoland s.r.o., IČ 09497200, se sídlem Husitská 
107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 pro účel nájmu – prodejna s barefootovou (bosou) obuví a doplňkový 
sortiment, odborné konzultace. 

b) s pronájmem prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 983 v ulici Jana Zajíce, která je postavená na 
pozemku parc. č. stav. 972 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka o 
celkové výměře 127,03 m2 (z toho výměra nebytových prostor činí 117,24 m2  
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a výměra společných prostor 9,79 m2) Tuan Son Truong, IČ 02832844, Boční 1534, 530 03 Pardubice – 
Bílé Předměstí pro účel nájmu – prodejna se smíšeným zbožím: domácí potřeby, drogerie, textil.  

d) s přenecháním prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 983 v ulici Jana Zajíce, která je postavená 
na pozemku parc. č. stav. 972 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka o 
celkové výměře 127,03 m2 (z toho výměra nebytových prostor činí 117,24 m2  
a výměra společných prostor 9,79 m2) Městské policii Pardubice pro účel přenechání obvodní 
služebna pro obvod Dubina.  

 

Schválený návrh usnesení odst. c) 

Usnesení R/362/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s přenecháním prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 983 v ulici Jana Zajíce, která je postavená na 
pozemku parc. č. stav. 972 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka o celkové 
výměře 127,03 m2 (z toho výměra nebytových prostor činí 117,24 m2 a výměra společných prostor 9,79 m2) 
Městskému obvodu Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice pro účel přenechání knihovna 
Městského obvodu Pardubice III. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vytvoření veřejně prospěšného pracovního místa v roce 2021  

 
Usnesení R/363/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí   
s vytvořením veřejně prospěšného pracovního místa na rok 2021 v počtu 1 zaměstnanec a uzavření dohody 
s Úřadem práce Pardubice na tento účel. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Zapojení se do akce „Vlajka pro Tibet“  

 
Usnesení R/364/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

zapojení se do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021 na 
budově Úřadu městského obvodu Pardubice III. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 
Usnesení R/365/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, 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 2020, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

12. 
Nové stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2021  

 
Usnesení R/366/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. ruší  

své usnesení č. R/355/2020 ze dne 14. 12. 2020   

2. schvaluje 

nové termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2021 takto:  

19. ledna RMO  20. července RMO 

23. února RMO + ZMO 17. srpna RMO 

23. března RMO 21. září RMO + ZMO 

20. dubna RMO + ZMO  19. října RMO  

25. května RMO 23. listopadu RMO 

22. června RMO + ZMO 14. prosince RMO + ZMO  

_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Schválení odpisového plánu pro rok 2021 

 

Usnesení R/367/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

pro rok 2021 odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) v celkové výši odpisů 7.872,00 Kč   
a dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) ve výši odpisů 14.132,00 Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

14. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2020 

 

Usnesení R/368/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o stavu pohledávek k 31. 12. 2020. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 

Informativní zpráva -  hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 
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Usnesení R/369/2021                                                (rozprava: 0; 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. 12. 2020. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Bartoňova před čp. 848 

 

Usnesení R/370/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, 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 Bartoňova, na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 846 - 849, konkrétně před 
čp. 848 pro žadatelku L. R.*, trvale bytem …*, datum nar. …* (držitelku průkazu ZTP) v termínu od 1. 2. 2021 
do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům, p.č. 409/327 Pardubice-Dubina“ 

 

Usnesení R/371/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Rodinný dům, p.č. 409/327 
Pardubice-Dubina“, dle koordinačního situačního výkresu č. C.2, který je součástí projektové dokumentace 
pro ohlášení stavby, zpracované v lednu 2021 Ing. arch. Milanem Vojtěchem, se sídlem Nerudova 77, 533 04 
Sezemice, IČ 48161594 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


