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U S N E S E N Í 
z 12. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 21. října 2019 od 15:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Vojtěch, Ing. Alena Suková, 
tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 
 

Omluveni:   
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přístavba a stavební úpravy se změnou užívání z RD na BD – 

Na Hrázi 191, Pardubice“ 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro společné územní řízení a stavební 
povolení stavby „Přístavba a stavební úpravy se změnou užívání z RD na BD – Na Hrázi 191, Pardubice“ dle 
koordinačního situačního výkresu č. C.2, který je součástí projektové dokumentace zpracované v červnu 2019 
společností PLP Projektstav s.r.o. se sídlem Rosice 336, 538 34 Rosice IČ 287 93 480 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Usnesení R/154/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje 

řešit parkování na pozemku parc. č. 169/3 v katastrálním území Studánka jedním sjezdem a to z ulice Na 
Hrázi, neboť navrženým řešením by došlo k omezení provozu na dotčeném chodníku, zejména pro dětí 
bydlících na sídlišti Dubina navštěvujících ZŠ Studánka. Místní komunikace na pozemku parc. č. 167/6 v kat. 
území Studánka v ulici Rumunská je obousměrná, neboť zde není jiný možný příjezd k nemovitostem, ale 
svými parametry neodpovídá obousměrnému provozu, proto nesouhlasí s vybudováním příjezdu na parkovací 
místa v délce 17,75 m, neboť by došlo ke zhoršení dopravních podmínek na dotčených komunikacích. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření ke stavební akci „Pardubice, ul. Spojilská - vodovod“ 

 
Usnesení R/155/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Pardubice, ul. Spojilská - vodovod“ tak, jak je uvedeno  
v katastrálním situačním výkresu č. C.2 z dokumentace pro ohlášení stavby, zpracované v  říjnu 2019 
společností VK PROJEKT, spol. s r.o., se sídlem Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 648 26 
431 za dodržení těchto podmínek:   
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• Po ukončení stavebních prací bude na všech dotčených místních komunikacích – chodnících v ulici 
Spojilská provedeno přeložení zámkové dlažby v celé jejich šíři a délce výkopů na náklady investora.  

• Po ukončení stavebních prací bude na místní komunikaci – vozovce v ulici Spojilská od čp. 135 po 
křižovatku s ulicí V Zahrádkách provedena pokládka nového krytu vozovky v celé její šíři a délce výkopů na 
náklady investora.  

• Po ukončení stavebních prací bude na místní komunikaci – vozovce v ulici Lesní v úseku od křižovatky s ulicí 
Spojilská podél pozemku parc. č. 332/25 provedena pokládka nového krytu vozovky v celé její šíři a délce 
výkopů na náklady investora.  

Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 9. 2019 

 

Usnesení R/156/2019                                                (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 30. 9. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků jednotek domu čp. 966 Erno Košťála, Pardubice o prodej částí 

pozemků parc. č. 409/21 o výměře cca 20 m2, parc. č. 409/22 o výměře cca 24 m2, parc. č. 409/189 o výměře 
cca 20 m2, vše v katastrálním území Studánka 

 
Usnesení R/157/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

s prodejem částí pozemků parc. č. 409/21 o výměře cca 20 m2, parc. č. 409/22 o výměře cca 24 m2, parc. č. 
409/189 o výměře cca 20 m2, vše v katastrálním území Studánka ve vlastnictví Statutárního města Pardubice 
do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 966, Erno Košťála, Pardubice, IČO 28786611, se sídlem 
Erno Košťála 966, Studánka, 530 12 Pardubice z důvodu rekonstrukce bytového domu čp. 966 – zateplení  
a opláštění přesahující 150 mm, šíře pozemku 650 mm, za podmínky přemístění stávající výsadby rostoucí  
a zasahující na prodávané části výše uvedených pozemků na pozemky ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice.   
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti M. N.* o nájem části pozemku parc. č. 851/12 v katastrálním území Pardubice 

 
Usnesení R/158/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. ruší  

své usnesení č. R/110/2019 ze dne 24. 6. 2019   

2. souhlasí 
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s nájmem části pozemku parc. č. 851/12 o výměře 75 m2 v katastrálním území Pardubice pro M. N.* za 
účelem umístění a provozování prodejního stánku se zmrzlinou a občerstvením (vyjma alkoholických nápojů), 
včetně umístění mobilního venkovního posezení.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k nabídce Ing. V. S.* k odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši id. 15/24 pozemků parc. č. 

1107/102 o celkové výměře 237 m2, parc. č. 3867/12 o celkové výměře 375 m2,  
vše v katastrálním území Pardubice  

 
Usnesení R/159/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

s odkoupením spoluvlastnických podílů ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemků parc. č. 1107/102 
o celkové výměře 237 m2 a parc. č. 3867/12 o celkové výměře 375 m2, vše v katastrálním území Pardubice 
z vlastnictví Ing. V. S.* do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 
1, Pardubice, který je vlastníkem spoluvlastnických podílů ve výši id. 9/24 vzhledem k celku výše uvedených 
pozemků. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Revitalizace objektu bytového domu čp. 1397, ul. Sezemická, 

Bílé předměstí, 530 03 Pardubice“  
 

Usnesení R/160/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Revitalizace objektu bytového domu čp. 1397,  
ul. Sezemická, Bílé předměstí, 530 03 Pardubice“ dle situačního výkresu „Situace POV“, č. výkresu C.3. 
z projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v měsíci září 2019 společností Projekce Vrbický 
s r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 24, 534 01 Holice, IČ 040 85 086 s tím, že budou dodrženy následující 
podmínky: 
1. při realizaci prací nebudou káceny dřeviny rostoucí mimo les v souvislosti se stavbou; 
2. v souvislosti se stavbou nedojde k poškození dřevin umístěných kolem bytového domu; 
3. pokud bude nutná úprava dřevin z důvodu stavby, bude provedena odborným řezem, v rozsahu předem 

odsouhlaseným městským obvodem, a to na náklady zhotovitele stavby; 
4. budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pardubice, Studánka, p.č. 409/277 knn“  

 
Usnesení R/161/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN, tak jak je uvedeno v celkové 
situaci - č. výkresu 01, plánované stavby „Pardubice, Studánka, p.č. 409/277 knn“, z projektové dokumentace 
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pro územní rozhodnutí, zpracované v říjnu 2019 společností PEN projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 26011701, s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Vyjádření k návrhu novely Nařízení x/2019, kterým se mění nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 

o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 5/2010, č. 
5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017 a č. 7/2018  

 
Usnesení R/162/2019                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, v souladu s čl. 23 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 12/2006, 
kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění, s návrhem novely Nařízení x/2019, kterým se mění 
nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení 
č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017 a č. 7/2018. 
 

 

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


