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U S N E S E N Í  
ze 40. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 22. ledna 2018 od 13:00 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 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:  Ing. Aleš Vavřička 
  
_________________________________________________________________________________________ 

 
1. 

Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby  
„RVDSL 1818 C E PADU44-PADU1HR MET“ na parc. č. 129/15 v katastrální území Studánka 

 

Usnesení R/464/2018                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy telekomunikačních kabelů stavby „RVDSL 1818 C E PADU44-
PADU1HR MET“ na parc. č. 129/15 v katastrálním území Studánka tak, jak je uvedeno v polohopisné situaci 
č. výkresu C 1, který je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované v prosinci 2017 
společností ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 76 302, IČ 255 19 662 s tím, 
že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k navržené úpravě budovy čp. 656 v ulici Lidmily Malé 

 

Usnesení R/465/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III s navrženou úpravou budovy čp. 656 v ulici Lidmily Malé dle situačních 
výkresů č. 1 a č. 2 předložených M.H.* a D.H.*, trvale bytem Labská 1824, 530 02 Pardubice s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) za Městský obvod Pardubice III s prodejem části pozemku parc. č. 409/79 v katastrálním území Studánka 
o výměře 15 m2 v majetku Statutárního města Pardubice do vlastnictví Martina Hubíka a Dany Hubíkové, 
oba trvale bytem Labská 1824, 530 02 Pardubice z důvodu vybudování přístřešku před hlavním vchodem 
do budovy čp. 656 v ulici Lidmily Malé dle situačního výkresu č. 1 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________ 

3. 
Informativní zpráva -  hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2017 

 

Usnesení R/466/2018                                                (rozprava: 3; 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 31. 12. 2017. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2017 

Usnesení R/467/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o stavu pohledávek k 31. 12. 2017 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Schválení odpisového plánu pro rok 2018  

Usnesení R/468/2018                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro rok 2018 v celkové výši odpisů 9.832,- Kč tak, jak 
je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

6. 
Zrušení konání akce „Masopustní tancovačka 2018“ 

Usnesení R/469/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zrušením letošního ročníku tradiční kulturní akce „Masopustní tancovačka“. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu čp. 957  - 958 Erno Košťála, Pardubice o prodej části 

pozemku parc. č. 409/23  v k.ú. Studánka 
 

Usnesení R/470/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 409/23 o výměře 339 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 957 - 958 Erno Košťála, 
Pardubice, IČ: 06228143, se sídlem Erno Košťála 957, Studánka, 530 12 Pardubice z důvodu připravovaného 
záměru na přístavbu a rozšíření stávajících lodžií bytového domu Erno Košťála 957-958.  
 ________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „RVDSL 1818 C E STUA18-PADU1HR MET“ na 

parc. č. 409/32 v katastrální území Studánka 
 

Usnesení R/472/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy telekomunikačního kabelu stavby „RVDSL 1818 C E STUA18-
PADU1HR MET“ na parc. č. 409/32 v katastrálním území Studánka v ulici Jana Zajíce tak, jak je uvedeno ve 
speciálním situačním výkresu č. C 5, který je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
zpracované v prosinci 2017 společností ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 
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76 302, IČ 255 19 662 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „RVDSL 1818 C E STUA24 MET“ na parc. č. 

409/38 v katastrální území Studánka 
 
Usnesení R/473/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy telekomunikačních kabelů stavby „RVDSL 1818 C E STUA24 
MET“ na parc. č. 409/38 v katastrálním území Studánka, v ulici Erno Košťála tak, jak je uvedeno ve 
speciálním situačním výkresu č. C 5, který je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
zpracované v listopadu 2017 společností ZLINPROJEKT a.s., se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 
76 302, IČ 255 19 662 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.  
Vyjádření k žádosti o zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. stav. 8163 v k.ú. Pardubice  

 
Usnesení R/474/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je 
vloženo v katastru nemovitostí na pozemek parc. č. stav. 8163 v k.ú. Pardubice, ve prospěch Statutárního 
města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Vlastníkem pozemku jsou J.D.* a 
Z.D.*  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala dne 22. ledna 2018 Bc. Petra Gadlenová 


