
 

 

7.jednání Rady Městského obvodu Pardubice III dne 27.5.2019 

 

 

U S N E S E N Í 
z 7. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 27. května 2019 od 15:30 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni:    
_________________________________________________________________________________________ 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 30. 4. 2019 

 
Usnesení R/92/2019                                                (rozprava: -; 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 30. 4. 2019. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. 

Pořádání „Letního kina na Dubině“ 
 
Usnesení R/93/2019                                               (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
schvaluje 

a) v souladu s čl. IV Vnitřní směrnice č. 9/2011 Městského obvodu Pardubice III - Zadávací řád veřejných 
zakázek zadání veřejného promítání filmů „Letní kina na Dubině“ devět promítání v termínu červenec – 
srpen 2019 v ceně 100.000,- Kč bez DPH 21% společností CINEMA TIME s.r.o., se sídlem Radotínská 69/34, 
159 00 Praha 5 IČ 24832367, se zálohou platbou ve výši 60% celkové ceny zakázky. 

b) pověření starosty k jednotlivým úkonům objednatele v rámci dané objednávky,  

c) uzavření objednávky dle písm. a), která je přílohou tohoto usnesení.  
________________________________________________________________________________________ 

 

 
3. 

Informativní zpráva 
Jmenování vedoucího odboru ekonomického a vnitřních věcí 

 

Usnesení R/94/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

jmenování do funkce vedoucího odboru ekonomického a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu 
Pardubice III paní Miriam Šotkovou, která byla vybrána v rámci výběrové řízení na tuto pracovní pozici, se 
vznikem pracovního poměru od 1. 6. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
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4. 

Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
městského obvodu Pardubice III  

 
Usnesení R/95/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

udílí výjimku 

ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při akci: 

a)  „Den dětí“ pořádané dne 3. 6. 2019 od 10:00 do 18:00 h na veřejném prostranství před základní školou 
Dubina; 

b)  „Opékaní buřtů“ pořádané na prostranství Centrálního parku Dubina dne 21. 6. 2019, 26. 7. 2019 a 
23. 8. 2019, akce se koná vždy od 19:00 do 22:00 h; 

c) „Letní kino na Dubině“ pořádané na veřejném prostranství před Základní školou Dubina čtvrtky 
v měsících červenec 2019 od 20:00 a srpen 2019 od 19:30 vždy do ukončení akce; 

d) „Studánecké posvícení“ pořádané dne 1. 9. 2019 od 13:00 h do 19:00 h na veřejném prostranství před 
Základní školou Dubina. 

V rámci akcí bude možnost konzumovat piva, případně vína. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

5. 
Žádost V. P.* o směnu pozemků parc. č. 2713/4 o výměře 220 m2 a části parc. č. 1140/9 o výměře cca 10 m2 
v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Statutárního města Pardubice za část pozemku parc. č. 1140/12 o výměře cca 

295 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví žadatele 
 
 
Usnesení R/96/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

se směnou pozemků parc. č. 2713/4 o výměře 220 m2 a části parc. č. 1140/9 o výměře cca 10 m2 
v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví Statutárního města Pardubice za část pozemku parc. č. 1140/12 
o výměře cca 295 m2 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví V. P.* 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 
6. 

Vyjádření k žádosti R. D.* o prodej nebo nájem části pozemku parc. č. 316/2 v katastrálním území Studánka  
 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                                          (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s prodejem části pozemku parc. č. 316/2 o výměře 21 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). 
_________________________________________________________________________________________ 
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7. 
Vyjádření k žádosti M. V.* o prodej části pozemku parc. č. 857/18 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Pardubice, o 

výpůjčku částí pozemků parc. č. 857/18 o výměře 184 m2 a parc. č. 587/20 o výměře 20 m2, vše v k.ú. 
Pardubice a o odkoupení vybudované příjezdové cesty na částech pozemků parc. č. 857/18 o výměře 184 

m2 a parc.č. 587/20 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Pardubice 
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                                          (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

c) s prodejem části pozemku parc. č. 857/18 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Statutárního 
města Pardubice do vlastnictví M. V.* za účelem výstavby garážových stání, 

d) s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 857/18 o výměře 184 m2 a parc. č. 587/20 o výměře 20 m2, vše v k.ú. 
Pardubice za účelem vybudování příjezdové cesty,  

e) s odkoupením vybudované příjezdové cesty na částech pozemků parc. č. 857/18 o výměře 184 m2 a parc. 
č. 587/20 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Pardubice, do majetku města po kolaudaci za cenu 1 000 Kč. 
 

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

8.  
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Na Drážce + 1“ 

 
Usnesení R/97/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou rekonstrukcí stávajícího NTL plynovodu akce „Reko MS Pardubice 
– Na Drážce + 1“ vedoucí po území Městského obvodu Pardubice III tak, jak je uvedeno v situačním výkresu - 
Situace - č. výkresu AV-19007-1, zpracovaném v únoru 2019 společností AV projekt CZ s.r.o., se sídlem 
Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 287 62 738, s tím, že budou dodrženy následující 
podmínky: 
a) hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru stromů. Pokud se tomu nelze vyhnout, musí 

být výkop prováděn ručně a nesmí vést ve vzdálenosti od paty kmene odpovídající čtyřnásobku obvodu 
kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene; 

b) v případě javoru umístěného v travnaté refýži u silnice II/322 požadujeme umístění výkopové jámy tak, 
aby byla dodržena výše uvedená podmínka ochrany kořenového prostoru; 

c) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování  

v ulici Bartoňova před čp. 832 
 

Usnesení R/98/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti před bytovým domem 835 - 839, konkrétně před čp. 
838, pro MUDr. V. B.* zastoupeného na základě plné moci D. F.* v termínu od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2021. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

 
10.  

Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování  
v ulici Jana Zajíce před čp. 954 

 
Usnesení R/99/2019                                                (rozprava: -; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Jana Zajíce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 953 - 954, konkrétně před 
čp. 953 pro L. R.* v termínu od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.  
Žádost o vyjádření k záměru změny užívání části výměníkové stanice EOP, v ulici Luďka Matury čp. 873 na 

autodílnu poskytující rychlý servis 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 2,  proti 2, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se záměrem změny užívání části výměníkové stanice EOP, v ulici Luďka 
Matury čp. 873 na autodílnu poskytující rychlý servis (dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení), předloženým B. B.* podnikající fyzickou osobu, trvale bytem …*, IČ…*. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 
12.  

Návrh technické komise k řešení námitkám ke změně stavby „Oprava chodníků v ulici Spojilská, Na Kopci, 
Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích – SO 104 chodník – větev D“. 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                             (rozprava: 10; hlasování: pro 2,  proti 3, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s podáním žádosti k odboru dopravy, oddělení SSÚ Magistrátu města Pardubice o zpětvzetí žádosti o změnu 
stavby před dokončením „Oprava chodníků v ulici Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod 
Lipami v Pardubicích - SO 104 chodník – větev D“ a realizovat chodník dle původně zpracované projektové 
dokumentace a platného stavebního povolení. 

_________________________________________________________________________________________ 

 
13. 

Vyjádření ke stavební akci „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“ objekt K24 Na Drážce - Blahoutova 
 

Usnesení R/100/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III s navrženou akcí „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“ objekt K24 Na 
Drážce - Blahoutova tak, jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu K24, který je součástí projektové 
dokumentace pro územní souhlas, zpracované v únoru 2019 společností CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 
397, Louky, 763 02 Zlín, IČ 607 15 286, s tím, že budou dodrženy následující podmínky: 
a) trasa výkopů povede přesně dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení;  
b) budou dodrženy vzdálenosti pat kmenů dotčených dřevin od hrany výkopu uvedené v situačním výkrese;  
c) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

14. 
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu č.p. 970 - 972 Erno Košťála, Pardubice o prodej části 
pozemku parc. č. 409/37 o výměře cca 94 m2 a části pozemku parc. č. 456 o výměře cca 15 m2 v k.ú. 

Studánka 
  

Usnesení R/101/2019      (rozprava: -; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 409/37 o výměře cca 94 m2 a části pozemku parc. č. 456 o výměře cca 15 
m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství 
vlastníků domu č.p. 970-972, Erno Košťála, Pardubice, IČO 07748566, se sídlem Erno Košťála 971, Studánka, 
530 12 Pardubice z důvodu připravovaného záměru na přístavbu a rozšíření stávajících lodžií bytového domu 
Erno Košťála 970-972 (šířka 2,0 m a délka 54,5 m).  
_________________________________________________________________________________________ 

 
15. 

Vyjádření k žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s. o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků  

parc. č. 3942/2 a 3942/1 v katastrálním území Pardubice 
  

 
Usnesení R/102/2019      (rozprava: -; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 3942/2 
a parc. č. 3942/1 v katastrálním území Pardubice, za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN 2x 
AYKY-J 3x240+120 mm2 v rámci akce “Pce, K Pardubičkám p.č. 454/4 kn, číslo stavby: IV-12-2017776“. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
16. 

Vyjádření k žádosti spolku PRiMA z.s. o změnu vypůjčitele části pozemků parc. č. 831/3 o výměře 180 m2, 
parc. č. 851/12 o výměře 240 m2, parc. č. stav. 6806 o výměře 27 m2 v katastrálním území Pardubice z I. H.* 

na spolek PRiMA 
 

Usnesení R/103/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  
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se změnou vypůjčitele části pozemků parc. č. 831/3 o výměře 180 m2, parc. č. 851/12 o výměře 240 m2, parc. 
č. stav. 6806 o výměře 27 m2 v katastrálním území Pardubice z I. H.*, nar. …*, trvale …* na spolek PRiMA z.s., 
IČO 06501265, se sídlem kpt. Bartoše 332, Polabiny, 530 09 Pardubice. 
 
Zpracovala:      Jana Heřmanová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 

 

 


