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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 25. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
(25. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21. srpna 2012) 
 
 
Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady městského 
obvodu Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III (dle § 16 zákona 
128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského 
obvodu Pardubice III.  
______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k projektované trase optického vedení akce „Optické připojení – Pardubice – L. Matury u 

čp. 810 – 816 -  investor FASTPORT a. s., Pce“ 
 
Usnesení R/307/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení, tak jak je uvedeno v situačním výkrese 
plánované akce „Optické připojení – Pardubice – L. Matury u čp. 810 - 816 – investor FASTPORT a. s., 
Pce“, zpracované projekční kanceláří Marie Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, IČ 
162 40 171 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Žádost o vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor a převedení nájemní smlouvy na Andreu 

Vojtíškovou 
 

Usnesení R/308/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 110,47 m2 v objektu čp. 1586 v ulici Na Okrouhlíku, 
stojícím na pozemku st.p.č. 6806 v k.ú. Pardubice, část obce Bílé Předměstí, paní Andree Vojtíškové, trvale 
bytem V Zahrádkách 536, Pardubice, IČ 609 03 546, za účelem převedení nájemní smlouvy. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost o vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka Robertu Habětínkovi 

 
Usnesení R/309/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s panem Robertem Habětínkem, trvale bytem Smilova 440, Pardubice, 
IČ 481 84 021 na nebytový prostor v objektu čp. 1823 na pozemku st.p.č. 3515/22 v k. ú. Pardubice 
v areálu bývalých kasáren Hůrka, vrata č. 7 a 9 o výměře 105 m2 na dobu neurčitou, účel užívání garáž, 
s podmínkou, že nebude ohrožena koncepce města o budoucím využití areálu Hůrka. 
_____________________________________________________________________________________ 
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6. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 31. 7.  2012 

 
Usnesení R/310/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání noční produkce po 22. hodině 

 
Usnesení R/311/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

povoluje 

a) konání hudební produkce v době konání veřejné společenské akce „Koncert Harlej“ dne 24. 8. 2012 
od 22:00 do 1:00 hodiny (25. 8. 2012),  

b) konání hudební produkce v době konání veřejné společenské akce „Koncert Ortel“ dne 1.  9. 2012 od 
22:00 do 1:00 hodiny (2. 9. 2012),  

c) konání hudební produkce v době konání veřejné společenské akce „Hudební koncert“ dne 14. 9. 2012 
od 22:00 do 1:00 hodiny (15. 9. 2012),  

v areálu PAMAKO, Hůrka 1823, pořádané občanským sdružením Pamako – Pardubická malá kopaná,  IČ 
48159123, se sídlem Areál Hůrka 1823, Pardubice, zastoupeným panem Tomášem Valterou, nar. 28. 2. 
1975, bytem Školská 228, Pardubice, pořadatelem akce. 
______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o výpůjčku pozemků 

 
Usnesení R/312/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části p.p.č. 988/12 o výměře 643 m2 k.ú. Pardubice za účelem vybudování zpevněné 
plochy, vozovky, parkovacích stání a rampy v rámci stavby „Sportovní klub PAMAKO, Hůrka, změna 
účelu užívání a stavební úpravy objektu na parc. 9398“ Nadaci pro rozvoj města Pardubice, 
IČ 46495801, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 

b) s bezúplatným převodem vybudované zpevněné plochy, vozovky, parkovacích stání a rampy na části 
p.p.č. 988/12 o výměře 643 m2 k.ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice po vydání souhlasu respektive kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu. 

______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Žádost Služeb města Pardubic o prodej pozemků 

 

Usnesení R/313/2012            (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III  

doporučuje                 

ponechat právní režim pozemků st.p.č. 7033 o výměře 728 m2, st.p.č. 7034/1 o výměře 1427 m2, 
st.p.č. 7035 o výměře 483 m2, st.p.č. 7036  o výměře 911 m2, st.p.č. 7037 o výměře 517 m2, st.p.č. 
7147 o výměře 238 m2, st.p.č. 8634 o výměře 219 m2, st.p.č. 8635/1 o výměře 826 m2, st.p.č. 8636 
o výměře 135 m2, st.p.č. 9979 o výměře 458 m2, st.p.č. 10260 o výměře 161 m2, p.p.č. 986/1 
o výměře 20103 m2 a p.p.č. 986/17 o výměře 17 m2 vše k.ú. Pardubice, které užívají Služby města 
Pardubic a.s., IČ 2526572, se sídlem Pardubice, Hůrka 1803 ve stávající podobě, tj. v nájmu, 
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vzhledem k dlouhodobé ekonomické výhodnosti současného stavu a možnosti jednat o zvýšení 
nájemného. 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Žádost EOP o stanovisko ke stavbě horkovodu na Hůrkách pro PAMAKO 

 
Usnesení R/314/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se stavbou horkovodu pro Sportovní klub PAMAKO na pozemcích p.p.č. 4074/1 a p.p.č. 988/12 oba 
v k.ú. Pardubice a se zřízením věcného břemene pro trasu horkovodu na těchto pozemcích. 
______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Žádost o souhlas se změnou užívání stavby 

 

Usnesení R/315/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se stavebními úpravami rodinného domu čp. 1075 na pozemku st.p. č. 1234, p.p.č. 424/49 a p.p.č. 
220/9 k.ú. Studánka ve vlastnictví paní J.K. za účelem zřízení kosmetického salonu s podmínkou, 
že parkování vozidel v potřebném rozsahu bude řešeno uvnitř objektu.  

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Veřejné osvětlení Na Drážce a ke Spojilu 

 

Usnesení R/316/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

a) se záměrem stavby veřejného osvětlení  podél chodníku od čp. 1549 v ul. Na Drážce do ulice Na 
Okrouhlíku, 

b) se záměrem stavby 1 stožáru veřejného osvětlení u čp. 728 v ul. Dubinská u cesty do Spojila, 

2. ukládá  

a) zadat zpracování projektové dokumentace na stavbu veřejného osvětlení  podél chodníku od čp. 
1549 v ul. Na Drážce do ulice Na Okrouhlíku, 

b) zadat zpracování projektové dokumentace na stavbu 1 stožáru veřejného osvětlení u čp. 728 v ul. 
Dubinská u cesty do Spojila, 

c) prověřit možnost získání dotace na veřejné osvětlení z Ministerstva životního prostředí 

Z: Ing. Luboš Tušl 
T: říjen 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Žádost Serge Fashion o souhlas s rozšířením herny Atlanta 

 

Usnesení R/317/2012                                      (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 
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se záměrem rozšíření provozovny herna „Atlanta“ do přilehlých nebytových prostor v 1. NP objektu 
občanské vybavenosti  čp. 982, ul. Jana Zajíce, Pardubice, na pozemku parc.č. st. 970 v k.ú. Studánka. 
Vyjádření je vydáno pro účely územního řízení a nenahrazuje souhlas vlastníka stavby ani rozhodnutí, či 
opatření příslušného správního orgánu. 
______________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Výběr zhotovitele stavby „Oprava chodníků v ulici Spojilská – větev A.1 a A.3“ 

 
Usnesení R/318/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. ruší 

své usnesení č. R/303/2012 ze dne 18. 7. 2012 

2. schvaluje 

variantu zadání zakázky „Oprava chodníků v ulici Spojilská – větev A.1 a A.3“ přímo společnosti 
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 s tím, že pověřuje starostu 
jednáním o snížení ceny 

______________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Perníček 

Usnesení R/319/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se změnou užívání bytu v objektu ZŠ Dubina na nebytové prostory, které budou sloužit jako 
základna dětského lesního klubu.  
______________________________________________________________________________________ 

 
 

17. 
Vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání noční produkce po 22. hodině 

 
Usnesení R/320/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

povoluje 

konání noční hudební produkce na soukromém pozemku u restaurace Dašický dvůr, na adrese 
Dašická 1712, Pardubice v době konání hudební společenské akce „Country večer“ dne 25. 8. 
2012 od 22:00 do 1:00 hodin 26. 8. 2012, pořádané p. Ondřejem Mrázem, nar. 26. 9. 1984, bytem 
Dašická 1712, Pardubice, provozovatelem restaurace Dašický dvůr. 
_______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 21. srpna 2012 
Zpracovala:  Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


