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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 42. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 

(42. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21.11.2013) 
 

Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady městského obvodu 
Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III (dle § 16 zákona 128/2000 
Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského obvodu Pardubice III.  
___________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/508/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Bartoňova na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 826 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení) pro paní M.T.* (držitelku průkazu ZTP) v termínu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Změna užívání části II. NP objektu Kulturního domu 

Dubina, ulice Jana Zajíce 983, Pardubice – zřízení víceúčelového sálu“ 
 
Usnesení R/509/2013                          (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavební akcí „Změna užívání části II. NP objektu Kulturního 
domu Dubina, ulice Jana Zajíce 983, Pardubice – zřízení víceúčelového sálu“ v rámci stavebního řízení tak, 
jak je uvedeno v situačním výkresu, zpracovaném Ing. Karlem Vrbickým, autorizovaným inženýrem pro 
pozemní stavby, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 24, 534 01 Holice, IČ 45510156 s tím, že nejen po 
dobu provádění stavebních úprav, ale i po ukončení stavebních prací, bude pro přemisťování věcí z a do 
prostor Kulturního domu užíván pouze zadní vchod do objektu. Budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Žádost společnosti TULIPÁN reklama a propagace, o rozšíření reklamy 

 
Usnesení R/510/2013                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se změnou smlouvy o umístění reklamy uzavřené se společností TULIPÁN reklama a propagace 
s.r.o., IČ 25948504, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Hronovická 498 spočívající ve 
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zvětšení rozměru reklamy z 2,4 m x 5,1 m, tj. 12,24 m2 na 2,9 m x 5,1 m, tj. 14,79 m2 u 1 ks 
oboustranného reklamního zařízení umístěného na části p.p.č. 409/193 k.ú. Studánka. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
4. 

Žádost sdružení Perníček, o.s. o výpůjčku pozemku 
 
Usnesení R/511/2013                          (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s výpůjčkou části p.p.č. 409/40 o výměře 320 m2 k.ú. Studánka sdružení Perníček, o.s., 
IČ 22607668, se sídlem Pardubice – Bílé předměstí, Bulharská 744 za účelem vybudování a 
užívání zahrady pro lesní mateřskou školu Perníček, o.s. 
______________________________________________________________________________________ 

 

5. 
Žádost Ing. Josefa Pavlíka o nájem a prodej pozemku 

 
Usnesení R/512/2013                         (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem a prodejem části p.p.č. 409/176 o výměře cca 51 m2, části p.p.č. 409/179 o výměře cca 
7 m2 k.ú. Studánka J.P.*za účelem výstavby garážového stání s nástavbou pro zajištění skladování 
náhradních dílů pro servisní činnost v tepelném hospodářství a kancelář.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Žádost ŘSD o vzdání se vlastnického práva k pozemkům pod komunikací 

 
Usnesení R/513/2013                         (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se vzdáním se vlastnického práva města k p.p.č. 2720/15 o výměře 215 m2, p.p.č. 2720/8 o výměře 
43 m2, p.p.č. 2720/18 o výměře 108 m2 k.ú. Pardubice formou souhlasného prohlášení ve prospěch 
ČR - Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Pardubice, IČ65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4. 
______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Žádost ŘSD o směnu pozemků 

 

Usnesení R/514/2013                         (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se směnou pozemků p.p.č. 738/2 o výměře 117 m2, p.p.č. 738/3 o výměře 358 m2, p.p.č. 738/4 
o výměře 6 m2, p.p.č. 738/6 o výměře 47 m2, p.p.č. 738/8 o výměře 326 m2, p.p.č. 628/8 o výměře 
39 m2, p.p.č. 762 o výměře 69 m2 k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 744/49 o výměře 134 m2, p.p.č. 
830/65 o výměře 1921 m2, p.p.č. 2530/21 o výměře 84 m2, p.p.č. 3884/26 o výměře 217 m2, p.p.č. 
2548/7 o výměře 4 m2, p.p.č. 3884/19 o výměře 49 m2, p.p.č. 2530/7 o výměře 448 m2, p.p.č. 
3837/18 o výměře 49 m2 k.ú. Pardubice (celkem 3868 m2) ve vlastnictví České republiky 
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s příslušností hospodařit s majetkem pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky, IČ65993390, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, za p.p.č. 902/19 o výměře 94 m2, p.p.č. 902/20 o výměře 19 
m2, p.p.č. 2720/2 o výměře 1735 m2, p.p.č. 2605/130 o výměře 2 m2, p.p.č. 2605/131 o výměře 3 
m2, p.p.č. 2605/107 o výměře 145 m2, p.p.č. 2605/108 o výměře 145 m2, p.p.č. 2605/122 o výměře 
70 m2 k.ú. Pardubice, p.p.č. 556/19 o výměře  130 m2, p.p.č. 556/23 o výměře 101 m2, p.p.č. 556/3 
o výměře 1221 m2, p.p.č. 556/41 o výměře 202 m2 k.ú. Dražkovice (celkem 3867 m2) 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/515/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Josefa Janáčka na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 948 - 952, konkrétně před vchodem čp. 
951 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro Z.T.* (držitelku průkazu ZTP/P) v termínu 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 s tím, že žadatelka, jejíž platnost průkazu ZTP/P končí dne 30. 6. 2015, 
doloží po uplynutí této doby nový průkaz ZTP/P. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Informativní zpráva o jednání technické komise 

 

Usnesení R/516/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

zápisy z jednání technické komise. 
______________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Informativní zpráva -  o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů 

 

Usnesení R/517/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

zprávu o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů. 
_______________________________________________________________________________ 

 

12. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 31.10. 2013 
 
Usnesení R/518/2013                         (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2013. 
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13. 
Informativní zpráva – Plán inventur 2013 

 

Usnesení R/519/2013                         (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

zprávu o plánu inventur roku 2013. 
______________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III pro rok 2014 

 
Usnesení R/520/2013                         (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uskutečnit jako kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 „Masopustní tancovačka“ 
(termín 22.2.2014), „Slet čarodějnic“ (termín 30.4.2014), „Dětský den“ (termín 30.5.2014), 
„Studánecké posvícení“ (termín 31.8.2014), „sv. Václav – vítání podzimu“ (termín září 2014), 
„Drakiáda“ (říjen 2014), „Strašidelná stezka“ (listopad 2014), „Vánoční zpívání“ (termín 23.12.2014), 
„PC pro seniory“ (jarní a podzimní kursy), „Farmářské trhy“ (každou sobotu od dubna do prosince 
2014), „Promenádní koncerty“ (poslední resp. předposlední čtvrtek v měsících duben, květen, červen a 
září 2014), „Opékání buřtů“ (6x červen – září 2014, střídavě na Dubině a Na Drážce). Akce budou 
připraveny ve spolupráci s KC Pardubice a místními základními školami.  

2. doporučuje 

navýšit výdajovou položku na kulturní akce v rozpočtu roku 2014 na částku 280 tis. Kč. 

3. ukládá  

předložit informaci o kulturních akcích MO Pardubice III pro rok 2014 na jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III.  

Z: Irena Štěpánková 
T: 12/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Informativní zpráva o správních deliktech řešených u ÚMO Pardubice III 

 
Usnesení R/521/2013                         (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

informaci o průběhu řešení správních deliktů u Úřadu městského obvodu Pardubice III, které byly 
svěřeny do pravomoci odboru ekonomického a vnitřních věcí na základě usnesení R/480/2013. 
______________________________________________________________________________________ 

 

16. 
Prodloužení  povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/521/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Bartoňova na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 842 - 845, konkrétně před čp. 843 (situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro MUDr. Hanu Vilímovou, trvale bytem Bartoňova 843, 530 
12 Pardubice, datum narození 7. 7. 1953 v termínu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. 

______________________________________________________________________________________ 
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17. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/522/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Erno Košťála na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 1015 (situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení) pro J.K.* (držitele průkazu ZTP) v termínu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
 

18. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/523/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Dašická, na stávajícím parkovišti za objektem zdravotnického zařízení čp. 1804 (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro Renatu Vrbickou Zelinkovou, se sídlem Dašická 1804,  530 03  
Pardubice, IČ 13230514 v termínu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. 
______________________________________________________________________________________ 

 

19. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/524/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Erno Košťála na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 1013 (situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení) pro V.P.* (držitele průkazu ZTP) v termínu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
 

20. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/525/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici 
Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 957 - 958, konkrétně před čp. 957 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro M.K.* (držitele průkazu ZTP/P) v termínu od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 s tím, že žadatel, jehož platnost průkazu ZTP/P končí dne 31. 5. 2014, doloží po 
uplynutí této doby nový průkaz ZTP/P. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
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21. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/526/2013                         (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Na Drážce na 
stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 352 - 358, konkrétně před čp. 358 (dle situačního výkresu) 
pro D.N.* (držitele průkazu ZTP/P) jako nezletilého zastoupeného matkou J.N.*, v termínu od 1. 12. 2013 
do 31. 12. 2015.  Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 
 

22. 
Žádost SVJ čp. 1546 – 1548 Bezdíčkova ul. o výpůjčku pozemku 

 
Usnesení R/527/2013                         (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části p.p.č. 851/12 o výměře 110 m2  k.ú. Pardubice Společenství vlastníků 
jednotek domu čp. 1546 – 1548, IČ 26012006, se sídlem Bezdíčkova 1546, Pardubice za 
účelem vybudování pěší komunikace v rámci stavby „Nový chodník k zadním vstupům 
bytového domu č.p. 1546-154, ulice Bezdíčkova, Pardubice“,  

b) s bezúplatným převodem vybudovaného chodníku na části p.p.č. 851/12 o výměře 110 m2  k.ú. 
Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, Pardubice po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na 
stavbu.  

______________________________________________________________________________________ 
 

23. 
Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic 
 
Usnesení R/528/2013:                         (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. vyjadřuje nesouhlas   

se změnou obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek, pokud jde o změnu čl. 24 bodu 2., kterou se účastníkem 
územních řízení pro stavby v daném městském obvodu stává namísto městských obvodů odbor 
hlavního architekta MmP s tím, že městské obvody budou poskytovat tomuto odboru podklady pro 
vydání námitek uplatňovaných v územních řízeních, 

2. navrhuje 

znění čl. 24 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve 
znění: „Městské obvody mají postavení účastníka územního řízení pro stavby v daném městském 
obvodu. Odbor hlavního architekta poskytuje městským obvodům podklady pro vydání námitek 
uplatňovaných v územních řízeních vedených stavebním úřadem pro stavby v daném městském 
obvodu.“,  

3. souhlasí 

s ostatními navrženými změnami Statutu, 

4. ukládá 
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starostovi Městského obvodu Pardubice III jednat s městem Pardubice o posílení samosprávných 
činností městských obvodů ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. 803 Z/2012 ze dne 
15. 5. 2012, 

5. doporučuje 

Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III souhlasit s body 1. – 4. usnesení Rady městského 
obvodu ze dne 21. 11. 2013. 

______________________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 21. listopadu 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


