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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 37. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
(37. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 27.6.2013) 

 
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.  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

2. 
Žádost SBD Družba o prodej pozemku  

 
Usnesení R/454/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 409/93 o výměře 18 m2 k.ú. Studánka Stavebnímu bytovému družstvu Družba 
Pardubice, IČ 00044994, se sídlem Pardubice, Jiřího Potůčka 259. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektované trase optického vedení akce „Optické připojení – Pardubice – Bartoňova 

ulice – investor FASTPORT a. s., Pce“ 
 
Usnesení R/455/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení, tak jak je uvedeno v situačním výkrese 
plánované akce „Optické připojení – Pardubice – Bartoňova ulice – investor FASTPORT a. s., Pce“, 
zpracované projekční kanceláří Marie Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, IČ 162 40 
171 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Pardubice – Studánka, rodinný dům na p.č. 160/11, 

160/12, 160/15, st. 254/2, st. 254/3 a 491“ 
 
Usnesení R/456/2013              (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 „Pardubice – Studánka, rodinný dům na p.č. 
160/11, 160/12, 160/15, st. 254/2, st. 254/3 a 491“ v rámci sloučeného územního a stavebního řízení tak, 
jak je uvedeno v situačním výkresu, zpracovaném Ing. Klárou Kopsovou Neumeisterovou, autorizovaným 
inženýrem pro pozemní stavby, č. autorizace 0601714, Na Hrázi 778, Pardubice, s tím že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 



37. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 22.červendce 2013       Strana 2 (celkem 3) 
 

 

5. 
Vyjádření k plánované akci „Pardubice,Ve Stezkách – úprava nn“ 

 
Usnesení R/457/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

jako vlastník dotčených místních komunikací s realizací připravované akce „Pardubice, Ve Stezkách – 
úprava nn“ tak, jak je uvedeno v situačním výkresu dokumentace, kterou zpracovala společnost 
MONTPROJEKT a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 284 94 032 s tím, že po 
provedení stavebních prací nutných pro uložení vedení nn bude provedena pokládka nového krytu 
chodníků v ulici Ve Stezkách a Rumunská v šíři min. 1m na náklady investora. Rovněž budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

6. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2013 

 
Usnesení R/458/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2013, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2013 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: září 2013 

______________________________________________________________________________________ 

7. 
Žádost T-Mobile CR o zřízení věcného břemene  

 
Usnesení R/459/2013              (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zřízením věcného břemene na na části p.p.č. 129/15 k.ú. Studánka, p.p.č. 3679/4, p.p.č. 2981/27, p.p.č. 
2981/28, p.p.č. 2981/29, p.p.č. 849/1, p.p.č. 833/9, p.p.č. 824, p.p.č. 2742/115, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 744/7, 
p.p.č. 744/13, p.p.č. 2978/1 k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 
64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1 za účelem uložení a provozování  telekomunikačního 
kabelu v rámci stavby „A-Fiber – TMCZ, Optická trasa č.41, PS000720 mezi 50639 Zminný (Pardubice) – 
50603 Pardubice, Na Drážce“. 
  _____________________________________________________________________________________ 

 
8. 

Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic 
 
Usnesení R/460/2013              (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 
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vnitřní směrnici „Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic“, s účinností 
od 1. 8. 2013, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
9. 

Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Stavební úpravy v ZŠ pro umístění mateřské školy“ 
 

Usnesení R/461/2013              (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 „Stavební úpravy v ZŠ pro umístění mateřské 
školy“ v rámci stavebního řízení tak, jak je uvedeno v situačním výkresu, zpracovaném Ing. Arch. Pavlem 
Mudruňkou, autorizovaným architektem, ČKA 01 241, Palackého 207, Sezemice, s tím že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

10. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Umístění prodejního stánku“ v ulici Spojilská 

 

Usnesení R/462/2013              (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 „Umístění prodejního stánku“ v ulici Spojilská 
v rámci územního řízení tak, jak je uvedeno v situačním výkresu, zpracovaném Ing. Petrem Krejčíkem, 
autorizovaným inženýrem, č. autorizace 0700653, s tím že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Pozn.: RMO záměr stavby odsouhlasila. Při místním šetření však bylo zjištěno, že prodejní stánek je již 
postaven (viz foto přílohou). 
______________________________________________________________________________________ 

 
V Pardubicích dne 18. července 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


