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U S N E S E N í 
ze 48. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. května 2014 od 8:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, RNDr. Josef Kubát, Ing. Aleš Vavřička, 
MUDr. Drahomíra Peřinová 
tajemník ÚMO Pardubice III: JUDr. Ludmila Knotková  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2014 

 
Usnesení R/596/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, 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. 2014. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Poskytnutí finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Pardubice - Slovany 

 
Usnesení R/597/2014                                         (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Pardubice-Slovany, se sídlem Krátká 673, 
Pardubice, IČ 65668057, zastoupeného Zdeňkem Taichem, na nákup dvou sportovních požárních 
hadic v celkové výši 4.890,- Kč, 

2. ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1.  

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 5/2014 

______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání noční produkce po 22. hodině 

 
Usnesení R/598/2014                                         (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

povoluje 

konání noční produkce v době nočního turnaje v malé kopané „Pamako Cup 2014“ dne 28. 6. 2014 
v Areálu Hůrka 1823 v Pardubicích od 22:00 do 3:00 hodin 29. 6. 2014, pořádané sportovním sdružením 
PAMAKO-Pardubická malá kopaná, se sídlem Areál Hůrka 1823, Pardubice, IČ 48159123, zastoupeným 
panem Jiřím Žďárským, prezidentem PAMAKO. 
______________________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba RD Pardubice - Hůrka“ na pozemcích parc. č. 

1069/50, 1069/227, 1069/216, 1055/7 a 1055/6 v katastrálním území Pardubice 
 
Usnesení R/599/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Novostavba RD Pardubice - Hůrka“ jejíž 
projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení a stavební povolení zpracoval Ing. Václav Pohorský, 
autorizovaný inženýr, č. autorizace PS 0701248, Zámecká 379, 538 62 Hrochův Týnec a Ing. Luděk Skalický, 
autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, č. autorizace ČKAIT - 0700059 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „PCE, A027 – Přípojka Drenko“  

 
Usnesení R/600/2014                                         (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „PCE, A027 – Přípojka Drenko“ jejíž projektovou 
dokumentaci pro územní souhlas zpracoval Jiří Vik, autorizovaný technik pro technologická zařízení 
staveb, č. autorizace ČKAIT – 0601059, Kubelkova 467, 500 03 Hradec Králové s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
___________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „I/36 Pardubice–ul. Na Drážce, OŽK“ 

 
Usnesení R/601/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „I/36 Pardubice – ul. Na Drážce, OŽK“ jejíž 
projektovou dokumentaci pro územní souhlas zpracovala společnost DSP a. s., Pardubická 234, 533 52 
Srch, IČ 275 55 917 pouze za podmínky, že budou v úseku dotčeném opravu silnice č. I/36 (tj. od světelné 
křižovatky ulic Na Drážce a Dašická po kruhovou křižovatku ulic Na Drážce a Husova) zachovány všechny 
již existující přechody pro chodce. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________________ 

7. 
Snížení platby za reklamu společnosti TULIPÁN reklama a propagace 

 
Usnesení R/602/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se snížením nájemného společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., se sídlem Pardubice – Zelené 
předměstí, Hronovická 498, IČ 25948504 za oboustranné reklamní zařízení o rozměru 2,8 m x 2,5 m 
umístěné na části p.p.č. 409/20 k.ú. Studánka o 30%. 
_________________________________________________________________________________ 
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8. 
Zřízení věcného břemene pro EDERA Group a.s. 

 
Usnesení R/603/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČ 27461254, se sídlem 
Pardubice – Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic 2789, na části p.p.č. 902/3, p.p.č. 2984/1, p.p.č. 
887/1, p.p.č. 2730/5, p.p.č. 2720/6, p.p.č. 2720/5, p.p.č. 4428/6, p.p.č. 1290/4 k.ú. Pardubice za 
účelem uložení a provozování optického kabelu v rámci stavby „Metropolitní optická síť“ 

b) se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČ 27461254, se sídlem 
Pardubice – Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic 2789, na části p.p.č. 831/3, p.p.č. 832/28 k.ú. 
Pardubice za účelem uložení a provozování optického kabelu v rámci stavby „Metropolitní optická 
síť“. 

____________________________________________________________________________________ 

9. 
Změna podmínky pro podej pozemků společnosti PAYTON a.s. 

 
Usnesení R/604/2014                                          (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou podmínky pro prodej pozemků p.p.č. 423/3 o výměře 230 m2, části p.p.č. 427/1 o výměře cca 
250 m2, p.p.č. 447/4 o výměře 2 m2, části p.p.č. 447/5 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 447/3 o výměře 2 m2, 
p.p.č. 427/4 o výměře 7 m2, části p.p.č. 472/2 o výměře cca 4 m2, části p.p.č. 427/8 o výměře cca 5 m2, 
části p.p.č. 220/5 o výměře cca 21 m2, části p.p.č. 427/2 o výměře cca 7 m2, části p.p.č. 409/114 o výměře 
cca 65 m2 k.ú. Studánka společnosti PAYTON a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, IČ 27658708 z 
prodeje po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu řadových 
rodinných domů v rámci akce "Obytný resort Na Babce, Pardubice-Dubina" a po zápisu staveb do katastru 
nemovitostí na prodej v době, kdy budou vybudovány hrubé stavby řadových RD. 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Snížení nájemného za NP v čp. 1585 Na Drážce Šárce Svobodové 

 
Usnesení R/605/2014                                         (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se snížením nájemného Šárce Svobodové, IČ 75923521, bytem Winternitzova 1880, 530 03 Pardubice za 
nebytový prostor v objektu čp. 1585 v ul. Na Drážce o 30 % na dobu 1 roku. 
______________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Zástavba areálu Hůrka 

 
Usnesení R/606/2014                                         (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  
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se záměrem stavby ve smyslu žádosti společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se sídlem 
Pardubice – Zelené Předměstí, třída Míru 2669 na pozemcích: část p.p.č. 988/12 o výměře 66628 m2, 
st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2, st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2, st.p.č. 3515/16 o výměře 1060m2, 
st.p.č. 3515/17 o výměře 1194 m2, st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2,st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2, 
st.p.č. 3515/21 o výměře 20 m2, st.p.č. 3515/22 o výměře 1189 m2, část p.p.č. 4074/1 o výměře 
42387 m2, část p.p.č. 4074/2 o výměře 2979 m2 ,p.p.č. 5000 o výměře 2034 m2, p.p.č. 5001 o výměře 
2070 m2, p.p.č. 5002 o výměře 303 m2, části p.p.č. 5003 o výměře 133 m2, části p.p.č. 5004 o výměře  
819 m2, p.p.č. 5031 o výměře 290 m2, p.p.č. 5032 o výměře 44 m2, p.p.č. 5033 o výměře 16 m2, p.p.č. 
5034 o výměře 65 m2, p.p.č. 5035 o výměře 116 m2, p.p.č. 5036 o výměře 154 m2, p.p.č. 5037 o 
výměře 1311 m2, p.p.č. 5038 o výměře 561 m2, p.p.č. 5039 o výměře 545 m2, p.p.č. 5040 o výměře 
170 m2, p.p.č. 5041 o výměře 71 m2, p.p.č. 5042 o výměře 274 m2, p.p.č. 5043 o výměře 1022 m2, 
p.p.č. 5044 o výměře 31 m2, p.p.č. 5045 o výměře 204 m2, p.p.č. 5046 o výměře 1575 m2, p.p.č. 5047 
o výměře 331 m2, p.p.č. 5048 o výměře 59 m2, část p.p.č. 5049 o výměře 274 m2, st.p.č. 9396 o 
výměře 119 m2, st.p.č. 9397 o výměře 1683 m2, st.p.č. 9403 o výměře 855 m2, st.p.č. 9406 o výměře 
81 m2, st.p.č. 9425 o výměře 37 m2 k.ú. Pardubice. 

2. doporučuje 

prověřit zajištění schopnosti financování navrhované akce ze strany společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o. 
 _______________________________________________________________________________ 

V Pardubicích dne 21. května 2014. 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


