
 

 

Usnesení z 15. jednání Rady Městského obvodu Pardubice III dne 20. 1. 2020 

1 z 5 

 

U S N E S E N Í 
z 15. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. ledna 2020 od 13:30 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Vojtěch,  
 tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

 
Omluveni:   
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu čp. 967, 968, 969 Erno Košťála, Pardubice o prodej části 

pozemku parc. č. 409/22 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Studánka 
 

Usnesení R/208/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 409/22 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 967, 968, 969, Erno Košťála, 
Pardubice, IČO 01817621, se sídlem Erno Košťála 967, Studánka, 530 12 Pardubice z důvodu správy a údržby 
bytového domu, revitalizace domu – částí pozemku před vchody domu pod markýzami šířky 1,50 m, za 
podmínky přemístění stávající výsadby rostoucí a zasahující na prodávané části výše uvedených pozemků na 
pozemky ve vlastnictví Statutárního města Pardubice (náhradní umístění keřů bude dohodnuto se správcem 
veřejné zeleně (Městským obvodem Pardubice III)). 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti J. J.* o směnu pozemku parc. č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 
žadatele za pozemek parc. č. 3538/22 o výměře 2 536 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Statutárního města 

Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se směnou pozemku parc. č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví J. J.*, nar.  
…*, trvale bytem …* za pozemek parc. č. 3538/22 o výměře 2 536 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice. 

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

3. 
Vyjádření ke stavební akci „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu v ulici Dubinská, Pardubice  

(k. ú. Studánka)“ 
 

Usnesení R/209/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu 
v ulici Dubinská, Pardubice (k. ú. Studánka)“ tak, jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu C3, který je 
součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované v listopadu 2019 
společností MRprojekt s.r.o., se sídlem čp. 3, 538 63 Stradouň, IČ 055 70 786 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektované trase plynovodní přípojky akce „„Plynofikace parcel „Na Babce“ lokalita 102/z““ 

 
Usnesení R/210/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy nové plynovodní přípojky akce „„Plynofikace parcel „Na 
Babce“ lokalita 102/z““ tak, jak je uvedeno v koordinační situaci C. 3, z projektové dokumentace pro stavební 
povolení, zpracované v říjnu 2019 Ing. Lenkou Millerovou, se sídlem Hradčanská 10, 530 06 Pardubice, ČKAIT 
0700849 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.   

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k umístění stavby „Pardubice Spojilská rekonstrukce vn, nn“ 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Pardubice Spojilská rekonstrukce vn, nn“ tak, jak je uvedeno 
ve výkresech – Osa hlavní výkopové práce, č. výkresů 9 až 12, které jsou součástí projektové dokumentace pro 
územní řízení, zpracované v listopadu 2019 společností PEN projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 2601170 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba pěstebního fólníku Agrosur,  

Luční 1163, Pardubice“  
 
Usnesení R/211/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby 
„Novostavba pěstebního fólníku Agrosur, Luční 1163, Pardubice“ dle situačního výkresu - Orientační zákres 
plynárenského zařízení, který byl doložen stavebníkem Ing. J. Š.*, trvale bytem …* dne 13. 1. 2020, a stává se 
součástí projektové dokumentace zpracované v říjnu 2019 společností ZLATÝ DŮM DAPARTS s.r.o., se sídlem 
Luční 963, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 620 63 936 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 
Usnesení R/212/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  
Schválení odpisového plánu pro rok 2020  

 
Usnesení R/213/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

pro rok 2020 odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (DHM) v celkové výši odpisů 7.874,- Kč  
a dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) ve výši odpisů 14.132,- Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Vyjádření ke změně účelu užívání části stavby ze vchodových prostor, šatny a skladů  

na umístění minipivovaru a zázemí v objektu čp. 24 v ulici Pod Lipami  
 
Člen rady Pavel Vojtěch oznámil svůj poměr k projednávané věci a tedy možný střet zájmu viz výše a proto se 
zdržel hlasování. 
 
Usnesení R/214/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se změnou účelu užívání části stavby ze vchodových prostor, šatny a skladů na 
umístění minipivovaru a zázemí v objektu čp. 24 v ulici Pod Lipami dle situačního výkresu, který je přílohou 
podané žádosti ze dne 13. 1. 2020 M. V.*, trvale bytem …*, IČ 73595225. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10.  
Informativní zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2019  

 
Usnesení R/215/2020                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o stavu pohledávek k 31. 12. 2019 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

11.  

Informativní zpráva -  hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

 
Usnesení R/216/2020                                                (rozprava: 0; 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. 12. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

12.  
Dodatek k vyjádření ke změně účelu užívání stavby ze skladových prostor na prodejní prostory – domácí 

potřeby v objektu čp. 982 v ulici Jana Zajíce  
 

Usnesení R/217/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem stavebníka Jan Levinský, s.r.o., že jediný přístup pro zákazníky 
k nově zřízené prodejně domácích potřeb v zadní části objektu čp. 982 bude realizován ze stávající místní 
komunikace – chodníku (naproti papírnictví Kotlář) přes asfaltovou plochu na pozemku stavebníka, dle 
zákresu v situačním výkresu – Kopie katastrální mapy zpracovaném dne 13. 1. 2020 společností Jan 
Levinský, s.r.o., se sídlem Jana Zajíce 982, Studánka, 530 12 Pardubice, IČ 252 97 929. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13.  

Vyjádření k žádosti J. P.* o prodej pozemku parc. č. 1070/11  
o výměře 80 m2 v katastrálním území Pardubice 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem pozemku parc. č. 1070/11 o výměře 80 m2 v katastrálním území Pardubice J. P.*, nar. …*, trvale 
bytem …* za účelem rozšíření a scelení s pozemkem parc. č. 1070/18 v katastrálním území Pardubice. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

Usnesení z 15. jednání Rady Městského obvodu Pardubice III dne 20. 1. 2020 

5 z 5 

14.  

Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Kontejnerová stání Pardubice – SO05 Spojilská (Dašická)“  
a akce „Kontejnerová stání Pardubice – SO06 Lidmily Malé“ 

 
Usnesení R/218/2020                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Kontejnerová stání Pardubice – SO05 Spojilská 
(Dašická)“ dle koordinační situace stavby č. výkresu B.2 z projektové dokumentace pro vydání územního 
souhlasu, zpracované společností ILBprostav s.r.o., se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČ 288 10 180 
s tím, že bude dodržena následující podmínka:  

a) Kontejnerové stání bude opatřeno po obvodu dorazy pro kontejner o výšce 15 cm a délce 30 cm, aby 
bylo zaručeno otevírání kontejnerů a tím i zamezeno poškození kontejnerového stání nárazy do 
obvodových stěn.  

b) Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Kontejnerová stání Pardubice – SO06 Lidmily 
Malé“ dle koordinační situace stavby č. výkresu B.2 z projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, 
zpracované společností ILBprostav s.r.o., se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČ 288 10 180 s tím, že 
budou dodrženy následující podmínky:  

a) Stavebník podá žádost o povolení kácení dřeviny a do projektové dokumentace doplní návrh náhradní 
výsadby za pokácenou dřevinu (včetně její specifikace), která bude přílohou uvedené žádosti o kácení. 

b) Kontejnerové stání bude opatřeno po obvodu dorazy pro kontejner o výšce 15 cm a délce 30 cm, aby 
bylo zaručeno otevírání kontejnerů a tím i zamezeno poškození kontejnerového stání nárazy do 
obvodových stěn.  

c) Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 

 


