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U S N E S E N Í 
z 22. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 29. srpna 2016 od 15:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: - 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Zadání zpracování PDSP a PDPS „Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“ 

 

Usnesení R/256/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) v souladu s čl. V odst. 1 písm. c) vnitřní směrnice č. 9/2011 Městského obvodu Pardubice III (Zadávací řád 
veřejných zakázek) přímé zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně 
inženýrské činnosti a projektové dokumentace pro provedení stavby: „Zvýšení bezpečnosti při cestě dětí 
do ZŠ Studánka“ spočívající ve vyvýšení křižovatek ulic Luční a Věry Junkové, ulic Pod Lipami a Pod 
zahradami, ulic Ve Stezkách a Luční a ulic Spojilská a Raabova za cenu 117.370 Kč včetně DPH společnosti 
PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161,  

b) uzavření smlouvy o dílo podle písm. a), která je přílohou tohoto usnesení.  
 _________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Žádost České pošty, s.p. o nájem nebytových prostor v čp. 1585 ul. Na Drážce, Pardubice 

 
Usnesení R/257/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 91 m2 v budově čp. 1585 ulice Na Drážce na pozemku stp. č. 7115/2 
v katastrálním území Pardubice České poště, s.p. IČ 471 14 983, DIČ CZ47114983, se sídlem Politických vězňů 
909/4, 225 99 Praha 1 pro účel nájmu – provozování poštovních služeb.  

________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost Filipa Votroubka o směnu pozemků formou úplatných převodů s doplatkem  

 
Usnesení R/258/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se směnou pozemků formou úplatných převodů s doplatkem:  
s prodejem pozemku parc. č. 79/15 o výměře 18 m2 v k.ú. Studánka ve vlastnictví Statutárního města do 
vlastnictví Filipa Votroubka, nar. 16. 5. 1986, trvale bytem Ve Stezkách 106, Pardubice, z důvodu zarovnání 
zahrady, 
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s odkoupením pozemku parc. č. 351/20 o výměře 67 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví Filipa Votroubka, nar. 16. 
5. 1986, trvale bytem Ve Stezkách 106, Pardubice do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Na pozemku je vybudována místní komunikace (chodník a vozovka) 
ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.  

_______________________________________________________________________________ 
 

V 15:09 přichází na jednání místostarosta Václav Shejbal. 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

6. 

Žádost společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – 
Pardubice 2 o odsouhlasení zápisu existujících zákonných věcných břemen  

 
Usnesení R/259/2016                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zápisem existujících zákonných věcných břemen ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.,  
IČ 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, vzniklých na základě příslušných právních 
předpisů, do katastru nemovitostí bezúplatně formou souhlasného prohlášení na níže uvedených pozemcích: 
st.p.č. 357, st.p.č. 563, st.p.č. 608, st.p.č. 715, st.p.č. 718, st.p.č. 734, st.p.č. 775, st.p.č. 793, st.p.č. 819, st.p.č. 
820, st.p.č. 912, st.p.č. 967, st.p.č. 973, st.p.č. 984, st.p.č. 1012/1, st.p.č. 1013/1, st.p.č. 1013/2, st.p.č. 761/1, 
p.p.č. 80/44, p.p.č. 89/15, p.p.č. 106, p.p.č. 115/1, p.p.č. 115/22, p.p.č. 129/15, p.p.č. 146/1, p.p.č. 146/2, 
p.p.č. 147, p.p.č. 233/4, p.p.č. 233/36, p.p.č. 387/1, p.p.č. 391/1, 391/2, p.p.č. 392, p.p.č. 394, p.p.č. 409/2, 
p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/21, p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/23, p.p.č. 409/24, p.p.č. 409/25, p.p.č. 409/26, 
p.p.č.409/27, p.p.č.409/28, p.p.č.409/30, p.p.č.409/31, p.p.č. 409/32, p.p.č. 409/33, p.p.č. 409/34, p.p.č. 
409/35, p.p.č. 409/36, p.p.č. 409/37, p.p.č. 409/38, p.p.č. 409/39, p.p.č. 409/44, p.p.č. 409/45, p.p.č. 409/46, 
p.p.č. 409/47, p.p.č. 409/48, p.p.č. 409/51, p.p.č. 409/52, p.p.č. 409/53, p.p.č. 409/54, p.p.č. 409/75, 
p.p.č.409/76, p.p.č.409/77, p.p.č.409/79, p.p.č.409/80, p.p.č.409/81,p.p.č. 409/82, p.p.č.409/84, 
p.p.č.409/87, p.p.č.409/89, p.p.č.409/93, p.p.č.409/96, p.p.č. 409/114, p.p.č.409/153, p.p.č.409/167, p.p.č. 
409/175, p.p.č.409/176, p.p.č.409/177, p.p.č.409/189, p.p.č.423/1, p.p.č.423/2, p.p.č.424/2, p.p.č.456, 
p.p.č.473, p.p.č. 475, p.p.č.409/199, p.p.č.129/16, p.p.č.136/27, p.p.č.136/28, p.p.č.409/213, p.p.č.423/8, 
p.p.č.423/9, p.p.č.423/16, p.p.č.423/17, p.p.č.424/62, p.p.č.424/63, p.p.č.424/64, p.p.č.424/65, p.p.č.424/66, 
p.p.č.427/2, p.p.č.468/1, p.p.č.468/2, p.p.č.469/1, p.p.č.469/2, p.p.č.469/11, p.p.č.469/12 k.ú. Studánka. 

__________________________________________________________________________________ 

7. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 7. 2016 
 

Usnesení R/260/2016                                                (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 31. 7. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Nástavba RD čp. 593, Pardubice - Studánka“ v ulici 
Musílkova 

 
Usnesení R/261/2016                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Nástavba RD čp. 593, Pardubice - Studánka“ v ulici 

Musílkova, dle situačního výkresu D 1.5. - Pohledy – nový stav, z projektové dokumentace pro stavební 
povolení, zpracované v měsíci červenci 2016 Ing. Lenkou Millerovou, Hradčanská 10, 530 06 Pardubice, 
autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, č. autorizace 0700849 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 
 

9. 

Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačního vedení akce „RVDSL1620 C E PADU2429 MET“ 
 
Usnesení R/262/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy telekomunikačního vedení akce „RVDSL1620 C E PADU2429 
MET“, tak jak je uvedeno v situačním výkresu č. C1 z projektové dokumentace zpracované společností 
ZLINPROJEKT a. s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 76 302, IČ 255 19 662 za podmínky, že 
nové rozvaděče, skříň SIS900B o rozměrech 120/55/24 cm a rDSLAM o rozměrech 120/55/24 cm nebudou 
umístěny v místě živého plotu, ale v travnaté ploše bez zásahu do stávajících dřevin. Dále budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

10. 

Vyjádření k návrhu trasy optického vedení akce „Metropolitní optická síť Jaro 2016“ 
 
Usnesení R/263/2016                                                (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení akce „Metropolitní optická síť Jaro 2016“ 
vedoucí v zeleni, tak jak je uvedeno v situačním výkresu části C přílohy č. 32 a s návrhem trasy optického 
vedení akce „Metropolitní optická síť Jaro 2016“, tak jak je uvedeno v situačním výkresu části C přílohy č. 24 
za podmínky, že uložení vedení pod komunikacemi bude provedeno protlakem. Oba situační výkresy jsou 
součástí projektové dokumentace pro územní řízení zpracované v lednu 2016 společností Astalon s.r.o., se 
sídlem Hůrka 54, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 275 42 009. Dále budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11. 

Vyjádření k projektové dokumentaci akce  
„Mycí centrum Ehrle – Ahold -  Pardubice“ v ulici Jana Zajíce 

 
Usnesení R/264/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Mycí centrum Ehrle - Ahold - Pardubice“ dle 
situačního výkresu části C – situace stavby, přílohy SSV – situace zpevněných ploch č. 05 projektové 
dokumentace pro územní souhlas, zpracované v měsíci říjnu 2014 společností FABIONN, s.r.o., se sídlem 
Jirsíkova 19/2, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 261 48 293 za podmínky, že vodovodní přípojka bude uložena do 
místních komunikací v ulici Jana Zajíce protlakem. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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12. 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „Oprava chodníku v ulici Sezemická 
od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“  

 
Usnesení R/265/2016                                                (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 „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky 
s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“ dle části dokumentace C, situačního výkresu č. 2 projektové 
dokumentace pro stavební povolení, zpracované společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 
Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

14. 

Smlouva číslo: Z_S24_12_8120034567 o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce 
elektrické energie 

Usnesení R/267/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, 
uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín za celkovou cenu 600 798 Kč (bez DPH), s tím, že úhrada nákladů přeložky není 
zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty, 

b) schvaluje financování realizace předmětu smlouvy uvedení pod písm. a) tohoto usnesení z  Rozpočtu 
městského obvodu Pardubice III na rok 2016, a to z kapitoly 3 – životní prostředí - RPS Dubina - lok. 3 a 6 
a 5A, 

c) poskytnutí zálohové platby stanovené v rámci smlouvy uvedené pod písm. a) tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

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


