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U S N E S E N Í 
z 10. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 24. srpna 2015 od 14:00 hod 
v kanceláři starosty 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 
________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení 10. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III byli přítomni čtyři 
členové Rady městského obvodu Pardubice III. Byla tedy splněna podmínka ustanovení § 101 odst. 2. zákona 
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu Pardubice III je schopna se 
usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům Rady městského obvodu Pardubice III povinnost plynoucí ze zákona 
č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení 
podává příslušný člen Rady městského obvodu Pardubice III písemně před zahájením jednání nebo ústně v 
jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z 
jednání. 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – 

jihozápad, Pardubice, SO 101 – zpevněné plochy – část 1 a část 2“  
 
Usnesení R/120/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina – 
severovýchod – jihozápad, Pardubice, SO 101 – zpevněné plochy – část 1 a část 2“ dle části dokumentace 
C.1.2. situačního výkresu č. 1 a části dokumentace C.2.2. situačního výkresu č. 1 projektové dokumentace pro 
stavební povolení, zpracované v měsíci červenci 2015 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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Realizace sadových úprav v ulici Bartoňova u bytového domu čp. 827 - 830 

  
Usnesení R/121/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) realizaci sadových úprav v ulici Bartoňova u bytového domu čp. 827 - 830 tak, jak je zakresleno  
a popsáno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

b) schvaluje přímé zadání prací uvedených v bodu a) společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 v souladu s čl. V odst. 3 písm. e) Zadávacího řádu veřejných zakázek 
Městského obvodu Pardubice III za nabídkovou cenu 115 485,- Kč včetně DPH 21 % (cena zahrnuje 
rostlinný materiál, zeminu, borku, postřik před výsadbou, dopravu a zahradnické práce). 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 7. 2015 

 
Usnesení R/122/2015                                                (rozprava: 4; 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. 7. 2015. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
5. 

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení akce „Úpravy a rozšíření areálu skupiny BARTH“  
 
Usnesení R/123/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Úpravy a rozšíření areálu skupiny BARTH“ 
dle situačního výkresu č. C2, C3 projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované v měsíci červnu 2015 
společností A.S.S.A. architekti s.r.o., se  sídlem Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČ 49197606 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení akce „Regenerace panelového sídliště Dubina – 

lokalita 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04), Pardubice“  
 
Usnesení R/124/20415                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 
5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04), Pardubice“ dle části dokumentace C 1. 2., situačního výkresu č. 7 projektové 
dokumentace pro stavební povolení, zpracované v měsíci říjnu 2011 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. 
________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k záměru města Pardubice vybudovat ve Studáneckém lese altán 

 
Usnesení R/125/20415                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s  umístěním altánu na křížení stávajících cest ve Studáneckém lese - 
pozemek č. 285/1 k.ú. Studánka, nikoliv však s konstrukcí bez zastřešení navrženou OHA MmP. 
 
Odůvodnění: Městský obvod Pardubice III souhlasí s umístěním altánu v uvedené lokalitě, avšak v jiné 

podobě, než byla navržena (tj. trámová konstrukce 4 x 4 x 4 m bez zastřešení) a doporučuje zvolit „klasický“ 

typ altánu s kruhovým nebo víceúhlovým půdorysem se zastřešením. 
________________________________________________________________________________________ 
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8. 
Prodej pozemků v areálu Hůrka společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o.  

 
Usnesení R/126/20415                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 4074/1 o výměře cca 39 150 m2, části p.p.č. 4074/2 o výměře cca 2 980 m2, st.p.č. 
3515/15 o výměře 733 m2 včetně stavby bez č.p./č.e., jiná st.,  st.p.č. 3515/16 o výměře 1 060 m2 včetně 
stavby bez č.p./č.e., garáž, st.p.č. 3515/17 o výměře 1 194 m2 včetně stavby bez č.p./č.e., garáž, st.p.č. 
3515/18 o výměře 984 m2 včetně stavby bez č.p./č.e., garáž, st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2 včetně stavby 
bez č.p./č.e., jiná st.,  st.p.č. 3515/21 o výměře 20 m2 včetně stavby bez č.p./č.e., jiná st. vše v k.ú. Pardubice 
společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, třída Míru 2669 
za celkovou cenu 15,000.000,- Kč po doložení geometrického plánu na oddělení pozemků žadatelem s tím, 
že budou převedeny všechny smluvní vztahy váznoucí na výše uvedených nemovitostech na žadatele, 
za účelem výstavby souboru staveb PERNŠTEJN CITY ve smyslu územní studie Hůrka.  
________________________________________________________________________________________ 

 
 

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


