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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 19. srpna 2019 od 15:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni:  Pavel Kožíšek  
_________________________________________________________________________________________ 

1. 
Vyjádření k žádosti J. B.* o prodej nebo nájem části  

pozemku parc. č. 351/22 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Studánka 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s prodejem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře 30 m2 v katastrálním území Studánka za účelem 
zřízení parkovacího stání pro osobní vozidlo. 

b) s nájmem části pozemku parc. č. 316/2 o výměře 21 m2 v katastrálním území Studánka za účelem zřízení 
parkovacího stání pro osobní vozidlo. 
 

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

2. 
Vyjádření k žádosti M. R.* o nájem nebo prodej části pozemku parc. č. 167/9 o výměře 55 m2 v k.ú. 

Studánka 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s nájmem části pozemku parc. č. 167/9 o výměře 55 m2 v katastrálním území Studánka za účelem zřízení 
parkovacího stání pro osobní vozidlo. 

b) s prodejem části pozemku parc. č. 167/9 o výměře 55 m2 v katastrálním území Studánka za účelem 
zřízení parkovacího stání pro osobní vozidlo. 
 

Usnesení R/129/2019                                               (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku a po vybudování sjezdu na p. p. č. 167/9 v k.ú. Studánka jeho předání do 
majetku města na základě předávacího protokolu. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

3. 
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o zřízení budoucí služebnosti inženýrských sítí a o zřízení 

služebnosti inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 886/8, parc. č. 886/35, parc. č. 886/41, parc. č. 5173/62, 
vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s, za účelem přeložení  
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a provozování stávajícího sdělovacího vedení v rámci investiční akce „I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV 
obchvat)“ 

 

Usnesení R/130/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se zřízením budoucí služebnosti inženýrských sítí a se zřízením služebnosti inženýrských sítí na pozemcích 
parc. č.  886/8, parc. č. 886/35, parc. č. 886/41, parc. č. 5173/62, vše v katastrálním území  Pardubice, ve 
prospěch spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s, IČO 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00 Praha 3, za účelem přeložení a provozování stávajícího sdělovacího vedení v rámci investiční akce „I/36 
Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“. 
_________________________________________________________________________________________ 

4. 
Vyjádření k žádosti BARTH Reklamka a.s. o zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 1128/31 o 

výměře 39 m2, parc. č. 1128/32 o výměře 1 m2, parc. č. 1128/33 o výměře 43 m2, vše v katastrálním území 
Pardubice 

 
Usnesení R/131/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je 
vloženo v katastru nemovitostí na pozemky parc. č. 1128/31 o výměře 39 m2, parc. č. 1128/32 o výměře 1 m2, 
parc. č. 1128/33 o výměře 43 m2, vše v katastrálním území Pardubice, ve prospěch Statutárního města 
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Vlastníkem pozemků je společnost BARTH 
Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina.   
_________________________________________________________________________________________ 

5. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části 

ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích – SO 104 – Chodník - větev D v ulici Hraniční v úseku od čp. 433 po 
čp. 1 a v ulici Raabova od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ul. Spojilská“ 

 
Usnesení R/132/2019                                                (rozprava: 6; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

a) schvaluje 

v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a dle  
čl. V. Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na 
Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích – SO 104 – Chodník - větev D – v ulici 
Hraniční v úseku od čp. 433 po čp. 1 a v ulici Raabova od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ul. 
Spojilská“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ 25262572 za 
celkovou cenu 2 050 094 Kč bez DPH, tj. 2 480 614 Kč včetně DPH 21 %, 

b) ukládá 

uzavřít smlouvu o dílo č. K - MO III 05/2019 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova 
a Pod Lipami v Pardubicích – SO 104 – Chodník - větev D – v ulici Hraniční v úseku od čp. 433 po čp. 1 a 
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v ulici Raabova od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ul. Spojilská“. Smlouva včetně přílohy je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.   

Termín: září 2019 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

_________________________________________________________________________________________ 
6. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „ZŠ Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ“  
 
Usnesení R/133/2019                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení akce „ZŠ Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ“ dle koordinační 
situace stavby, výkresu č. C.3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v prosinci 2018 
společností ILBprostav s.r.o., se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČ 288 10 180, za podmínky zřízení 
min 16 parkovacích míst na náklady investora, tak jak je uvedeno ve vyjádření č. j. 
ÚMOP3/ODŽP/2019/1399/Šim vydaném dne 12. 8. 2019 odborem dopravy a ŽP Úřadu městského obvodu 
Pardubice III. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

7.  
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 1007  

 
Usnesení R/134/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené 
parkování v Pardubicích, v ulici Erno Košťála, před bytovým domem čp. 1006 - 1007, konkrétně před čp. 1007 
pro žadatele M. M.* zastoupeného matkou (opatrovníkem) L. M.* v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

8.  
Vyjádření ke změně účelu užívání stavby ze skladových prostor na prodejní prostory – domácí potřeby 

v objektu čp. 982 v ulici Jana Zajíce  
 

Usnesení R/135/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se změnou účelu užívání stavby ze skladových prostor na prodejní prostory – 
domácí potřeby v objektu čp. 982 v ulici Jana Zajíce (dle situačního výkresu), jejímž stavebníkem je společnost 
Jan Levinský, s.r.o., se sídlem Jana Zajíce 982, Studánka, 530 12 Pardubice, IČ 252 97 929 dle zákresu 
v situačním výkresu – Kopie katastrální mapy, který je součástí Technické zprávy zpracované 6. 6. 2019 
Františkem Smejkalem, se sídlem Bezdíčkova 1546, 530 03 Pardubice, ČKAIT 0700174.  Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 



 

 

Usnesení z 10. jednání Rady Městského obvodu Pardubice III dne 19. 8. 2019  

 4 z 4 
 

_________________________________________________________________________________________ 
9.  

Změna tajemníka komise pro kulturu a sport a 
komise humanitní a bezpečnostní Rady městského obvodu Pardubice III  

 
Usnesení R/136/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

jmenuje 

a) tajemníka komise pro kulturu a sport Rady městského obvodu Pardubice III Petru Lemberkovou,  
b) tajemníka komise humanitní a bezpečnostní Rady Městského obvodu Pardubice III Alenu Zárubovou 

jmenování tajemníků je s účinností od 1. 9. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 

10.  
Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města č. 12/2016, kterou se vydává Statut města Pardubic  

 
Usnesení R/137/2019                                                (rozprava: 8; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

návrh změn obecně závazné vyhlášky č. 12/2016, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek, předložené orgány města Pardubice, 

2. souhlasí 

s návrhy dle „Stanoviska MO Pardubice III ke změnám OZV, kterou se vydává Statut města Pardubice“, 
které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. doporučuje 

a) projednat navrhované změny Statutu města Pardubic, uvedené v bodě 1, na nejbližším jednání 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III, 

b) Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III souhlasit s návrhy dle „Stanoviska MO Pardubice III ke 
změnám OZV, kterou se vydává Statut města Pardubice“, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
11.  

Informativní zpráva o workshopové akci a instalaci zařízení spolkem Offcity a Pěstuj prostor  
 

Usnesení R/138/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informace o konání workshopové akce. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


