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U S N E S E N Í 
z 5. mimořádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 9. dubna 2015 od 14:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Aleš Vavřička 
________________________________________________________________________________________  

 

1. 
Úpravy konstrukčních vrstev místních komunikací v ulici Ve Stezkách  

a výjimka ze zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III 
 
 
Usnesení R/63/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

havarijní situaci po provedení povolených výkopů v chodníku v ulici Ve Stezkách z důvodu rekonstrukce 
plynovodního vedení prováděných firmou I. SPZ s.r.o. se sídlem Kunětická 135, Pardubice, IČ 005 28 749, 
při kterých bylo zjištěno, že podkladní vrstvy neodpovídají ČSN, a nelze proto dodržet podmínky 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace bez zásahu do konstrukčních vrstev chodníku, 

2. schvaluje 

a) odtěžení nevyhovujících podkladních vrstev a doplnění konstrukční skladby dle TP 170 – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací v provedení zámková dlažba, 

b) výjimku z čl. IV. bod 2 písm. b) a c) zadávacího řádu veřejných zakázek a přímé zadání stavebních 
prací společnosti I. SPZ s.r.o., se sídlem Kunětická 135, Cihelna, 530 09 Pardubice, IČ 005 28 749, za 
předložené jednotkové ceny ponížené o náklady za nepoložený kryt ze živičné vrstvy, 

c) celkové náklady za rekonstrukci chodníku v ulici Ve Stezkách - úsek od čp. 308 po čp. 414 ve výši 
481 155 Kč včetně DPH 21 %.  

3. ukládá 

a) uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací za rekonstrukci chodníku v ulici Ve Stezkách od 
čp. 408 po čp. 414 ve výši 481.155,- Kč vč. DPH s firmou 1. SPZ s.r.o., se sídlem Kunětická 135, 
Cihelna, 530 09 Pardubice, IČ 005 28 749. 

Z: starosta 
T: duben 2015 

b) předložit cenovou kalkulaci na rekonstrukci 2. části chodníků v ulici Ve Stezkách - od čp. 140 po čp. 
107 na příští jednání Rady městského obvodu Pardubice III. 

Z: Ing. Vacinová 
T: duben 2015 

________________________________________________________________________________________ 
 


