
 

 

Usnesení z 18. jednání Rady Městského obvodu Pardubice III dne 20. 4. 2020   1 z 3 
 

 

U S N E S E N Í 
z 18. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. dubna 2020 od 15:00 hod. 
prostřednictvím videokonference 

 
Účastníci: 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. 
Darování ochranných prostředků 

 
Usnesení R/250/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o darování ochranných prostředků v rámci projektu „Roušky seniorům 65+“. 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k trase přeložky NTL plynovodu v ulici V Zahrádkách z důvodu plánované novostavby rodinného 

domu na pozemku parc. č. 184/3 v katastrálním území Studánka v ulici K Lesu 
 
Usnesení R/251/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy přeložky NTL plynovodu v ulici V Zahrádkách na pozemku 
parc. č. 184/2 v katastrálním území Studánka tak, jak je uvedeno ve výkresu č. C.3 Situace – koordinační, 
předloženém žadatelem Ing. J. K.*, …*, …*, datum nar. …* s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

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

3. 
Vyjádření k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku pro umístění reklamního poutače 

v obchodním centru Dubina 
 

Zpráva byla stažena z jednání. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům Václav – Kvačková + Vrba, Pardubice“ 

 
Usnesení R/252/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro vydání sloučeného územního  
a stavebního řízení stavby „Rodinný dům Václav – Kvačková + Vrba, Pardubice“ na pozemku parc. č. 457/5 
v katastrálním území Studánka, dle katastrálního situačního výkresu  č. C.2, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v březnu 2019 Ing. Karlem Peterkou, se sídlem Ostrčilova 930, 541 01 Trutnov, 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – ČKAIT 0600797 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti L. U.* o nájem části pozemku parc. č. 4074/1 

o výměře 30 m2 v katastrálním území Pardubice 
 
Usnesení R/253/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem pozemku parc. č. 4074/1 o výměře 30 m2 v katastrálním území Pardubice v areálu na Hůrkách L. 
U.*, nar. …*, trvale bytem …*, …* za účelem umístění a užívání skladovacího kontejneru pro pádla, 
paddleboardy, koloběžky a veškeré sportovní vybavení. 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti J. a M. P.* o prodej pozemku  

parc. č. 2742/102 o výměře 89 m2 v katastrálním území Pardubice  
 
Usnesení R/254/2020                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem pozemku parc. č. 2742/102 o výměře 89 m2 v katastrálním území Pardubice J. P.*, nar. …* a M. 
P.*, nar. …*, oba trvale bytem …*, …*, za účelem užívání jako ostatní komunikace s podmínkou, že bude 
zachován příjezd k čp. 1796 v ulici Dašická. 

Odůvodnění: 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku, na němž je umístěna 
účelová komunikace, označená v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Tato 
komunikace slouží k obsluze přilehlého objektu a nelze ji využít k jinému účelu. V tomto konkrétním případě 
nejsou okolní pozemky ve vlastnictví Statutárního města Pardubice a nejedná se o veřejnou zeleň. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k žádosti společnosti S T A K O společnost s ručením omezeným  

o prodej nemovitostí v areálu Hůrka  
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem nemovitostí v areálu Hůrka, a to s prodejem části pozemku parc. č. stav. 9403 o výměře cca  
135 m2, jejíž součástí je část stavby bez čp/če, jiná stavba, pozemků parc. č. stav. 3515/18 o výměře 984 m2, 
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jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, parc. č. stav. 3515/15 o výměře 733 m2, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, parc. č. stav. 3515/16 o výměře 1 060 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, parc. č. 
stav. 3515/17 o výměře 1 194 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, parc. č. stav. 3515/19 o výměře 44 
m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, parc. č. stav. 3515/22 o výměře 1 189 m2, jejíž součástí je 
stavba č.p. 1823, jiná stavba, parc. č. stav. 3515/11 o výměře 85 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná 
stavba, parc. č. stav. 9396 o výměře 119 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, parc. č. stav. 9425 o 
výměře 37 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek parc. č. 5031 o výměře 290 m2, části 
pozemků parc. č. 5037 o výměře cca 938 m2, parc. č. 4074/1 o výměře cca 42 414 m2, parc. č. 4074/2 o 
výměře cca 2 980 m2, parc. č. 988/12 o výměře cca 2 940 m2, vše v katastrálním území Pardubice, za účelem 
výstavby bytového komplexu, za kupní cenu 30 000 000 Kč včetně DPH společnosti S T A K O společnost 
s ručením omezeným, IČO 42228468, se sídlem Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. 

 
Odůvodnění:  
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s prodejem části pozemků v areálu Hůrka. Je nutné řešit 
komplexně celý areál Hůrka a posoudit vhodnost a využitelnost celého areálu dle požadavků a potřeb města 
Pardubice a následně řešit prodej formou veřejné soutěže. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  
Informativní zpráva Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2019  

 
Usnesení R/255/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 dle přílohy tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 03. 2020 

 
Usnesení R/256/2020                                                (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. 03. 2020. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10.  
Prodloužení termínu k bodu 2 Usnesení R/222/2020 ze dne 24. 2. 2020 

Poskytování dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice III“ pro rok 2020  
 

Usnesení R/257/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodloužením termínu pro uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty do 30. 6. 
2020. 

 
Z: Šotková Miriam 

T: červen 2020  
_________________________________________________________________________________________ 
Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


