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z 20. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III,  

které se konalo  dne 17. dubna 2008 od 15:00 hodin 

v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:  

Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Ing. Jaroslav Cihlo, Mgr. Jiřina 

Klírová,  

tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  

Ing. Kateřina Kovářová 

 

Omluveni: Mgr. Markéta Tauberová – člen Rady městského obvodu Pardubice III  

____________________________________________________________________________ 
 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice 

III – pan Mgr. Vítězslav Štěpánek. Při zahájení 20. řádného jednání Rady městského obvodu 

Pardubice III byli přítomni čtyři členové Rady městského obvodu Pardubice III. Byla tedy 

splněna podmínka ustanovení § 101 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), 

v platném znění: Rada městského obvodu Pardubice III je schopna se usnášet, jelikož je 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  

____________________________________________________________________________ 

I.    

                                                   Schválení programu jednání     

 
(pro 4 , proti 0, zdrž 0) 

1. Informace – činnost Městské Policie Pardubice na území Městského obvodu Pardubice III 

2. Informace – benchmarking 

3. Informace – personální změny 

4. Aktualizovaná verze organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III  

5. Aktualizovaná verze směrnice č. 6-5/2008 pro schvalování hospodářských operací a pro 

systém zpracování účetnictví 

6. Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

7. Informace – oprava povrchu místních a veřejně přístupných účelových komunikací po 

zimním období 

8. Dětská herní sestava „Věžička“  v ulici Na Drážce, ve vnitrobloku za bytovými domy čp. 

1564 a čp. 1561 – 1563 

9. Informace – plánovaná uzavírka silnice I/36 

10. Umístění letní předzahrádky 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene práva přechodu a přejezdu pozemku p.č. 857/20 

v k.ú. Pardubice – vyjádření 

12 Prodej části pozemku p.č. 469, části pozemku p.č. 423/1 a části pozemku p.č. 423/2 v k.ú. 

Studánka společnosti RESTAV CZ, s.r.o., pro účely zřízení soukromé parkovací plochy  

13. Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

14. Smlouva reklamní lavičky společnosti AD-Net na území Městského obvodu Pardubice III 

15. Hromadné garáže Pardubice – Dubina 

16. Diskuse 
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II. 

Schválení usnesení z 19. řádného jednání, 

jmenování ověřitele a zapisovatele 20. řádného jednání Rady městského obvodu 

Pardubice III 
 

Usnesení z 19. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III byla schválena, žádné 

připomínky nebyly doručeny. Ověřitelem zápisu 20. řádného jednání Rady městského obvodu 

Pardubice III byla jmenována  paní Mgr. Jiřina Klírová. Zapisovatelem pro 20. řádné jednání 

Rady městského obvodu Pardubice III byla jmenována paní Zina Mejzlíková (kancelář Úřadu 

městského obvodu Pardubice III).  

____________________________________________________________________________ 
 

1. 

Činnost Městské policie Pardubice na území Městského obvodu Pardubice III 

 

Informativní zpráva  

 

Byly projednány na základě předložené informativní zprávy informace o činnosti Městské 

policie Pardubice na území Městského obvodu Pardubice III. Rada městského obvodu 

Pardubice III jednala o zadaných prioritních úkolech Městské polici Pardubice (týkající se 

území Městského obvodu Pardubice III) ze strany Městského obvodu Pardubice III, jejich 

přehodnocení a zadání nových. Tyto výstupy budou použity jako podklady pro jednání 

s ředitelem Městské policie Pardubice.     
 

____________________________________________________________________________ 
 

2.  

Informace: benchmarking 

Informativní zpráva  

 

Byla projednána předložená informativní zpráva o projektu „Benchmarking“, jeho významu a 

přínosu pro orgány veřejné správy. Do projektu se tento rok přihlásilo také územně členěné 

Statutární město Pardubice společně s městskými obvody. Nyní dochází ke zpracování dat.   
 

____________________________________________________________________________ 

 

3. 
Informace: personální změny 

Informativní zpráva  
 

Byla projednána předložená informativní zpráva o aktuálních personálních změnách na Úřadu 

městského obvodu Pardubice III k datu 1. dubna 2008.   
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4.  
Aktualizovaná verze Organizační řádu  

Úřadu městského obvodu Pardubice III 

 

 

Usnesení 251 R/2008:             (pro 4 , proti 0, zdrž 0) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje aktualizovanou verzi Organizačního řádu 

Úřadu městského obvodu Pardubice III s účinností od 17. dubna 2008, která je přílohou tohoto 

usnesení. 

               
 

 

5. 

Aktualizovaná verze směrnice č. 6 - 5/2008 pro schvalování  

hospodářských operací a pro systém zpracování účetnictví 

 

Usnesení 252 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje aktualizovanou verzi vnitřního předpisu - 

Směrnice Úřadu městského obvodu Pardubice III pro schvalování hospodářských operací a pro 

systém zpracování účetnictví č. 6-5/2008 s účinností od 1. dubna 2008, která je přílohou tohoto 

usnesení. 

 

 

 

6. 

Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

 

 

Usnesení 253 R/2008:      (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro 

zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, v ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti u 

bytového domu čp. 824 - 825, pro pana Jaroslava Lagrona (držitele průkazu ZTP, trvalé 

bydliště Bartoňova 826, Pardubice). 
 

 

7. 

Oprava povrchu místních a veřejně přístupných účelových komunikací 

po zimním období 

 

Informativní zpráva  

 

Byla projednána předložená informativní zpráva o opravách komunikací ve správě Městského 

obvodu Pardubice III (místní a veřejně přístupné účelové komunikace dle zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) po zimním období (2007-2008) dle 

předloženého seznamu vycházejícího na základě výstupů z místních šetření provedené 

pracovníky odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III. 
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8. 

Dětská herní sestava „Věžička“ v ulici Na Drážce, ve vnitrobloku za bytovými domy       

čp. 1564 a čp. 1561-1563 

 

Usnesení 254 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III: 

 

a) vybrala návrh dětské herní sestavy „Věžičky“ zpracovaný podle dominanty města 

Zelené brány, kterou předložila firma Kulant cz s.r.o. Pardubice, IČ: 25293494 a 

rozhodla o její instalaci v ulici Na Drážce, ve vnitrobloku za bytovými domy čp. 1564 

a čp. 1561-1563 a schvaluje firmu Kulant cz s.r.o. Pardubice, IČ: 25293494 jako 

zhotovitele výše uvedené akce (celková cena 353.192,- Kč včetně DPH 19%), návrh a 

rozpočet je nedílnou součástí usnesení, 

 

b) ukládá financovat tuto akci z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2008, z 

kapitoly 3.2. - Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství, 

 

c) ukládá uzavřít s příslušnou společností smlouvu o dílo.  

 

     Zodpovídá:  Pětioká 

     Termín:        05/2008 
 

 

9. 

Informace: „Plánovaná uzavírka silnice I/36“ 

 

Byla projednána informativní zpráva týkající se plánované uzavírky silnice I/36 – silnice          

1. třídy. Rada městského obvodu Pardubice III přijala k tomuto bodu následující usnesení.  

 

Usnesení 255 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III jako obec, na 

jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka a zároveň jako 

vlastník pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka dle ustanovení § 24 zákona       

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, s uzavírkou silnice I. třídy č. I/36 

a nařízením objížďky vedené po místní komunikaci v ulici Spojilská a veřejně přístupné 

účelové komunikaci vedoucí Lesoparkem Dubina až po katastrální území obce Spojil .    

 

 

10. 

Umístění letní předzahrádky 

Usnesení 256 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro  

umístění letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656  před provozovnou 

BOWLING CLUBU, pro pana Martina Kryšpína, osobu fyzickou podnikající, se sídlem 

Pardubice, Jana Zajíce 961, IČ 63600137.  
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11. 

Smlouvy o zřízení věcného břemene práva přechodu a přejezdu pozemku p.č. 857/20 

v k.ú. Pardubice - vyjádření 

 

Usnesení 257 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 

břemene práva přechodu a přejezdu pozemku p.č. 857/20 v k.ú. Pardubice ve prospěch 

oprávněného Jakuba Brzobohatého (datum narození: 13. 5. 1975, trvale bytem Jana Zajíce 

959) za účelem přístupu a příjezdu k budoucí garáži na pozemcích p.č. 857/20 a 857/18 v k.ú. 

Pardubice. 

 

12. 

Prodej části pozemku p.č. 469, části pozemku p.č. 423/1 a části pozemku p.č. 423/2 v k.ú. 

Studánka společnosti RESTAV CZ, s.r.o., pro účely zřízení soukromé parkovací plochy  

 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat:                                   (pro 2, proti 1, zdrž 1) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s budoucím odprodejem části pozemku p.č. 

469 o výměře cca 80 m2, části pozemku p.č. 423/1 o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č.  

423/2 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Studánka za účelem zřízení soukromé parkovací plochy pro 

budoucí vlastníky bytových jednotek v nově budovaných bytových domech. 

 

 

13. 

Zřízení individuálního vyhrazeného parkování 

 

Usnesení 258 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace 

parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, v ulici Erno Košťála, na 

stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1015 - 1017, pro pana Martina Polacha 

(držitele průkazu ZTP/P, trvalé bydliště: Erno Košťála 1016, Pardubice). 

 

 

14. 

Smlouva reklamní lavičky společnosti AD-Net na území Městského obvodu Pardubice III 

 

 

Usnesení 259 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III ukládá uzavřít se společností AD-Net, spol. s r. o., se 

sídlem Opletalova 19/1441,  Praha 1,  IČ: 26162695 smlouvu o umístění 26 kusů reklamních 

laviček společnosti AD-Net, spol. s r.o. na území Městského obvodu Pardubice III, která je 

nedílnou součástí usnesení.  

     Zodpovídá:  Pětioká 

     Termín:        06/2008 
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15. 

Hromadné garáže Pardubice – Dubina 

 

Usnesení 260 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s navrženou stavbou „Hromadných garáží 

Pardubice – Dubina“ umístěných na pozemku parcelní č. 409/28 v katastrálním území 

Studánka, předloženou společností RG – stavby s.r.o., se sídlem Praha 6, Karlovarská 814, IČ: 

26028948: 

a) pokud bude stavba otočena o 90° s vjezdem ze SV směru tak, aby nezasahovala do 

stávající zeleně mezi chodníkem a parkovištěm. Předloženým umístěním stavby by 

došlo k narušení koncepce budoucího řešení venkovních ploch a bylo by nutno vykácet 

část aleje jírovců rostoucích oboustranně podél vstupu do centrální části sídliště 

Dubina, která dále navazuje na odpočinkovou zónu se stávající zelení,  

b) pokud budou stávající bezplatná parkovací místa, která byla vybudována v rámci 

komplexní bytové výstavby sídliště Dubina, nahrazena v plném počtu, a to již před 

zahájením stavebních prací na pozemku parc. č. 409/28 v katastrálním území Studánka. 

Náhradní parkovací místa budou vybudována takto: • před bytovým domem čp. 868-

869 v ul. Jana Zajíce vybudování nového „ostrovního“ parkoviště se zřízením 21 

kolmých parkovacích stání a nové komunikace šířky 6 m a délky 26 m jako 

příjezdové cesty k novým stáním, včetně chodníku oddělujícího parkovací stání [2A-

K8], • v ul. Jana Zajíce – jižně od Penny marketu bude provedena úprava komunikace, 

její šířka bude snížena na 9 m a podél komunikace bude vybudováno 15 nových 

kolmých stání a 9 šikmých stání, mezi stávajícími parkovišti a nově budovanými 

parkovišti budou vybudovány nové propojovací (přístupové) chodníky [5A-K1]. 

Situační výkres  s označenými parkovacími místy je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

D I S K U S E 

 

ČLENSTVÍ V KRAJSKÉ HODPODÁŘSKÉ KOMOŘE PARDUBICKÉHO KRAJE 

 

Rada městského obvodu Pardubice III projednávala na tomto jednání možnost členství 

Městského obvodu Pardubice III v Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje. Jedná se 

o organizaci, která vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., v platném znění. Krajská 

hospodářská komora Pardubického je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. 

Posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana 

zájmů včetně zajišťování potřeb členů. Členství v této organizaci přináší určitá práva, která by 

pro Městský obvod Pardubice III mohla být přínosem. Rada městského obvodu Pardubice III 

na tomto jednání přijala na toto téma následující usnesení:  

 

 

Usnesení 261 R/2008:       (pro 4, proti 0, zdrž 0) 

 

 

Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) souhlasí s členstvím Městského obvodu Pardubice III v Krajské hospodářské komoře 

Pardubického kraje a s platbou ročních členských příspěvků, 
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b) ukládá financovat platbu těchto příspěvků z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 

na příslušný rozpočtový rok, z kapitoly Vnitřní správa, ostatní provozní náklady 

související s provozem ÚMO.  

 

 

POZVÁNÍ PANA ING. IVO TOMANA – HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE 

 

Rada městského obvodu Pardubice III jednala o možnosti návštěvy na jednání orgánů 

Městského obvodu Pardubice III hejtmana pardubického kraje pana Ing. Ivo Tomana.  

 

OMEZENÍ DOPRAVY V RÁMCI „VELKÝCH STAVEB“ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO 

OBVODU PARDUBICE III 

 

Rada městského obvodu Pardubice III jednala o omezení dopravy na území Městského obvodu 

Pardubice III při realizaci velkých staveb (stavba hypermarketu LIDL, oprava komunikace 

I/36, na území Městského obvodu Pardubice III.  

 

Přílohy zápisu z 20. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 

 

1. Příloha k usnesení 251 R/2008 – aktualizovaná verze organizačního řádu Úřadu 

městského obvodu Pardubice III (včetně příloh tohoto řádu) 

2. Příloha k usnesení 252 R/2008 – aktualizovaná verze směrnice Úřadu městského 

obvodu Pardubice III č. 6-5/2008 – pro schvalování hospodářských operacích a 

systému zpracování účetnictví (včetně příloh této směrnice) 

3. Příloha k usnesení č. 254 R/2008 – návrh a rozpočet dětské herní sestavy Věžička 

společnosti Kulant CZ s.r.o. Pardubice  

4. Příloha k usnesení č. 259 R /2008 – smlouva o umístění reklamních laviček společnosti 

AD-Net spol s.r.o., Praha 

5. Příloha k usnesení č. 260 R/ 2008 – situační výkres s označenými parkovacími místy 

určenými jako náhrada za parkovací místa zabraná dotčenou stavbou   

____________________________________________________________________________ 
 

V Pardubicích dne 17. dubna 2008 

 

Zpracovala:  Zina Mejzlíková (jmenovaný zapisovatel) -  kancelář Úřadu městského obvodu 

Pardubice III 

Zápis ověřila dne  22. dubna 2008 paní Mgr. Jiřina Klírová (člen rady městského obvodu 

Pardubice III).  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      …………………………..……………………….               ………………………..…………………………………… 

                Mgr. Jiřina Klírová                   Mgr. Vítězslav Štěpánek 

                                                      starosta Městského obvodu Pardubice III 


