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U S N E S E N Í 
ze 44. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. května 2018 od 9:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová 

Omluveni:  Ing. Aleš Vavřička, tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2018 

 

Usnesení R/519/2018                                                (rozprava: 2; 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 30. 4. 2018. 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. K – MO III 03/2018 „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3A 

(3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), Pardubice“. 
 

Usnesení R/520/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) změnu závazku vyplývajícího ze smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště 
Dubina – lokalita 3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), Pardubice“, kterou se nemění celková povaha veřejné 
zakázky a jejíž hodnota je vyšší o 1,1 % původní hodnoty původního smluvního závazku;  

b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. K – MO III 03/2018 uzavřené dne 4. 4. 2018 se společností 
Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, kterým se zvyšuje 
původní hodnota závazku vyplývající ze smlouvy o realizaci veřejné zakázky zadané dle ustanovení § 
11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění uvedené pod písm. a) 
tohoto usnesení o 88 205,18 Kč bez DPH, tj. 106 728,26 Kč včetně DPH 21 % z důvodu změny 
technologie odvodnění ploch v zájmovém území stavby;  

2. ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě uvedené v odstavci písm. b) bodu 1. včetně příloh, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.   

Termín: 06/2018 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

__________________________________________________________________________________ 
3. 

Vyjádření k žádosti společnosti ELDANO s.r.o. o zvýšení výměry nájmu části pozemku parc. č. 391/1 
v katastrálním území Studánka 

 

Usnesení R/521/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zvýšením výměry nájmu části pozemku parc. č. 391/1 z výměry 35 m2 na výměru 43 m2 v katastrálním 
území Studánka společnosti Eldano s.r.o., IČO 05851416, se sídlem Blahoutova 743, Studánka, 530 12 
Pardubice za účelem umístění a provozování letní předzahrádky u kavárny čp. 743 ulice Blahoutova. 
_________________________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k žádosti společnosti Bydlení Pardubice s.r.o. o výpůjčku pozemků a bezúplatný převod 

komunikací, ploch veřejných prostranství a zeleně 
 

Usnesení R/522/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou výpůjčku pozemků  parc. č. 2990/4 o výměře 1669 m2, parc. č. 1129/3 o výměře 106 m2, parc. 
č. 1131/1 o výměře 127 m2, parc. č. 2713/11 o výměře 9 m2, parc. č. 2713/12 o výměře 6 m2, parc. č. 
1131/2 o výměře 3 m2, parc. č. 1136/17 o výměře 2 m2, části parc. č. 2985/1 o výměře 16 m2, vše 
v katastrálním území Pardubice společnosti Bydlení Pardubice s.r.o., IČ: 06038026, se sídlem Za Bažantnicí 
51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady za účelem výstavby komunikací a technické infrastruktury pro bytové 
domy v rámci stavby „Obytný soubor Nový rybník – Pardubice“; 

a) s bezúplatným převodem komunikací, ploch veřejných prostranství a zeleně vybudovaných na pozemcích 
parc. č. 2990/4 o výměře 1669 m2, parc. č. 1129/3 o výměře 106 m2, parc. č. 1131/1 o výměře 127 m2, 
parc. č. 2713/11 o výměře 9 m2, parc. č. 2713/12 o výměře 6 m2, parc. č. 1131/2 o výměře 3 m2, parc. č. 
1136/17 o výměře 2 m2, části parc. č. 2985/1 o výměře 16 m2, vše v katastrálním území Pardubice, do 
vlastnictví Statutárního města Pardubice, po kolaudaci s podmínkou, že při převodu do správy Městského 
obvodu Pardubice III bude písemně sdělen rozsah a délka záruční lhůty a název společnosti, u které bude 
možné uplatnit případné záruky; 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pce, Na Drážce 1134/3 – přel. knn – Lidl“ 

 

Usnesení R/523/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN, tak jak je uvedeno v situačním 
výkresu – Celková situace, č. výkresu 1, plánované stavby „Pce, Na Drážce 1134/3 – přel. knn – Lidl“, 
z projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v dubnu 2018 společností PEN – projekty 
energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 2601170. Budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pce, Studánka, V Zátiší, 427/10–knn–K.E.S.“ 

 

Usnesení R/524/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN, tak jak je uvedeno v situačním 
výkresu – Celková situace, č. výkresu 1, plánované stavby „Pce, Studánka, V Zátiší, 427/10–knn–K.E.S.“, 
z projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v dubnu 2018 společností PEN – projekty 
energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 2601170. Budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Kontejnerová stání v ul. Erno Košťála před čp. 957 - 958“ 

 

Usnesení R/525/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavební akcí „Kontejnerová stání v ul. Erno Košťála před čp. 957 - 
958“ dle koordinační situace č. C. 03, z projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované 
společností PRODIN a. s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice za následujících podmínek, a to: 

a) kontejnerové stání bude opatřeno po obvodu dorazy pro kontejner o výšce 15 cm a délce 30 cm, aby 
bylo zaručeno otevírání kontejnerů a tím i zamezeno poškození kontejnerového stání nárazy do 
obvodových stěn; 

b) bude upřesněna ochrana dřevin, které nemají být v rámci stavebních prací káceny ve smyslu 
ustanovení ČSN 83 9061; 

c) budou doplněny aktuální údaje o stromech, jež jsou se stavbou v kolizi a mají být v rámci stavby 
káceny (zejména obvody kmenů měřené ve výšce 130 cm nad zemí); 

d) v koordinační situaci budou kácené stromy v rámci stavby přehledně vyznačeny; 
e) bude upřesněna náhradní výsadba (velikost) a posouzena její adekvátnost za kompenzaci vzniklé 

ekologické újmy kácením dřevin.  
f) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 ________________________________________________________________________________________ 

8.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Přístavba lodžií bytového domu čp. 974-979 ulice Erno Košťála Pardubice“  
 

Usnesení R/526/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Přístavba lodžií bytového domu čp. 974-979 ulice Erno 
Košťála Pardubice“ dle situace zařízení staveniště č. C. 04 z projektové dokumentace pro stavební povolení a 
provedení stavby, zpracované v měsíci lednu 2018 společností HM-PROJEKT s r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 
Hradec Králové, IČ 274 70 644, a to za následujících podmínek: 

a) bude odstraněn rozpor článku 1.9. souhrnné technické zprávy a článku 3.3.1. technické zprávy  
a upřesněno, zda stavba bude vyžadovat kácení dřevin či pouze jejich úpravu;  

b) v případě nutnosti odstranění dřevin bude do projektové dokumentace doplněn stavební objekt přesně 
vymezující rozsah kácení (druh kácených dřevin, vyznačení jejich stanoviště v situaci, obvody kmenů popř. 
výměru zapojených porostů); 

c) pokud budou káceny dřeviny, které svými parametry podléhají ochraně dle zákona  
č. 114/1992 Sb. (s obvodem kmene ve výšce 130 cm větším než 80 cm popř. zapojené porosty dřevin nad 
celkovou plochu 40 m2), bude zvlášť zpracován soupis těchto dřevin (vyznačení v situaci, druh dřevin, 
obvod kmene či celková výměra zapojených porostů);  

d) nabídnutí odstranění keřů k přesazení uvedené v článku 3.3.1. technické zprávy bude z projektové 
dokumentace odstraněno; 

e) bude zpracován návrh dřevin určených k přesazení vč. návrhu nového stanoviště s ohledem  
na ochranná pásma inženýrských sítí; 

f) bude upraven odstavec 1.9. souhrnné technické zprávy a následně článek 3.3.1. technické zprávy  
a doplněno ustanovení o úpravě keřových porostů včetně přesazení, které Zhotovitel (popř. investor 
stavby) zajistí odborně způsobilou osobou na vlastní náklady po předchozím souhlasu zástupce městského 
obvodu;  

g) do projektové dokumentace bude doplněn popis ochrany dřevin ve smyslu ustanovení  
ČSN 83 9061;  

h) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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9.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Přístavba lodžií a zateplení bytového domu čp. 957-958 ulice Erno Košťála Pardubice“  
 

Usnesení R/527/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se stavební akcí „Přístavba lodžií a zateplení bytového domu čp. 957-958 ulice 
Erno Košťála Pardubice“ dle situace zařízení staveniště č. C. 05 z projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby, zpracované v měsíci březnu 2018 společností HM-PROJEKT 
s r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 274 70 644, a to za následujících podmínek: 
i) bude odstraněn rozpor článku 1.9. souhrnné technické zprávy a článku 3.4.1. technické zprávy a 

upřesněno, zda stavba bude vyžadovat kácení dřevin či pouze jejich úpravu; 
j) v případě nutnosti odstranění dřevin bude do projektové dokumentace doplněn stavební objekt přesně 

vymezující rozsah kácení (druh kácených dřevin, vyznačení jejich stanoviště v situaci, obvody kmenů, 
popř. výměru zapojených porostů); 

k) pokud budou káceny dřeviny, které svými parametry podléhají ochraně dle zákona  
č. 114/1992 Sb. (s obvodem kmene ve výšce 130 cm větším než 80 cm popř. zapojené porosty dřevin nad 
celkovou plochu 40 m2), bude zvlášť zpracován soupis těchto dřevin (vyznačení v situaci, druh dřevin, 
obvod kmene či celková výměra zapojených porostů);  

l) bude zpracován návrh dřevin (nově vysazených) k přesazení vč. návrhu nového stanoviště s ohledem na 
ochranná pásma inženýrských sítí; 

m) do projektové dokumentace bude do článku 1.9. souhrnné technické zprávy a článku 3.4.1. technické 
zprávy doplněno ustanovení zajištění úpravy keřových porostů včetně přesazení odborně způsobilou 
osobou na náklady investora stavby, a to po předchozím souhlasu městského obvodu;  

n) do projektové dokumentace bude doplněn popis ochrany dřevin ve smyslu ustanovení  
ČSN 83 9061; 

o) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

12.  
Knihovní řád Knihovny Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/528/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

aktualizovanou verzi Knihovního řádu Knihovny městského obvodu Pardubice III včetně příloh dle předložené 
zprávy s účinností od 25. 5. 2018. Knihovní řád včetně příloh je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13.  
Vyjádření k PD stavby „Objekt Jana Zajíce čp. 983 změna účelu užívání a stavební úpravy“  

 

Usnesení R/529/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Objekt Jana Zajíce čp. 983 změna účelu užívání a stavební 
úpravy“ dle situačních výkresů „Výměna světlíků UMO III, Ritmo – nový stav“ označení výkresu D.AR.04.07, 
„Řez A-A – Nový stav“ označení výkresu D.AR.04.04 a „Řez B-B – Nový stav“ označení výkresu D.AR.04.05, z 
projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, zpracované v měsíci dubnu 2018 
společností HMP top s r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 275 02 180 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


