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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 
(31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo  

dne 14. ledna 2009) 
 
 

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.  

 
 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:  
Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová 
tajemník ÚMO Pardubice III:  Ing. Kateřina Kovářová  

Omluveni: Mgr. Markéta Tauberová 
____________________________________________________________________________ 
 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 3 , proti -, zdrž -) 
 

1. Prodloužení smlouvy o umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 2720/4 v k.ú. 
Pardubice 

2. Prodej pozemku p.č. 10303 v k.ú. Pardubice 
3. Vyjádření k žádosti o stavbu zpevněné plochy pro parkování a zřízení věcného břemene 

na p.p.č. 324/5 v k.ú. Studánka 
4. Vyjádření k žádosti o nájem a prodej části pozemku p.č. 409/54 v k.ú. Studánka 
5. Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pardubice do majetku 

Statutárního města Pardubice 
6. Vyjádření k žádosti o pronájem nebyt. prostor v objektu č.p. 1013-4 v ul. Erno Košťála 
7. Vyjádření k projektové dokumentaci“Regenerace panelového sídliště Pardubice Dubina – 

lokalita 5B 
8. Vyjádření k projektové dokumentaci“Objekt Hůrka, Pardubice, p.č. 3515/6 – ubytovna- 

stavební úpravy stávajícího stavu“ 
9. Společné jednání o návrhu VI. Změny územního plánu města Pardubic – informace 
10. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor v areálu č.p. 1823 Hůrka objekt č. 10, 

vrata č. 1-7. 
11. Novela Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III  
12. Informativní zpráva: novela podpisového řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III  
13. Smlouva  - spisová služba CNS – 2009 
14. Vyjádření k záměru stavby skladu zahradního nářadí na p.p.č. 772/14 v k.ú. Pardubice 
15. Novelizace Provozních řádů tržišť 
16. Právní předpisy Statutárního města Pardubice – připomínkové řízení   
17. Výroční zpráva – poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění  
18. Vyjádření k projektové dokumentaci“Oprava přístupových chodníků u čp. 1549-1551 
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v ulici na Drážce, Pardubice“ (na stůl) 
19. Vyjádření k nájmu a prodeji části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice (p.Vohralík) 
20. Vyjádření k nájmu a prodeji části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice (p.Kovařík) 
21. Diskuse 

 
 

 
1. 

 

Prodloužení účinnosti smlouvy o umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 2720/4 
v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 412 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodloužením doby účinnosti smlouvy               
o umístění reklamního zařízení o velikosti 1,5 x 2m na pozemku p.č. 2720/4 v k.ú. Pardubice 
s Ing. Lubomírem Kábele, IČ 11132728, Sladkovského 415, 530 02 Pardubice, a to na dobu 
určitou 3 roky.  
 
______________________________________________________________________________ 

 

2. 
Žádost o prodej pozemku p.č. 10303 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 413 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 10303 o výměře 8 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěného 
trafostanicí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín, 

b) doporučuje pronájem pozemku p.č. 10303 o výměře 8 m2  v k.ú. Pardubice. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti o stavbu zpevněné plochy pro parkování  

a zřízení věcného břemene na p.p.č. 324/5 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení 414 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí se stavbou zpevněné plochy o výměře           
cca  21 m2 na pozemku p.č. 324/5 v k.ú. Studánka a se zřízením věcného břemene parkování na 
této zpevněné ploše ve prospěch M.P.* a L.P.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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______________________________________________________________________________ 
4. 

Vyjádření k žádosti o pronájem a prodej části pozemku  
p.č. 409/54 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 415 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s pronájmem a prodejem části pozemku           
p.č. 409/54 o výměře 1200 m2 v k.ú. Studánka, J.C.* aj.K.* za účelem výstavby sportovně 
relaxačního centra, obchodních prostor a kavárny. 
 
 *(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

5. 
Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pardubice do majetku 

Statutárního města Pardubice 
 
Usnesení 416 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1261/34 o 
výměře 39 m2, p.p.č. 1261/35 o výměře 9 m2, p.p.č. 1290/10 o výměře 519 m2, p.p.č. 1290/17   o 
výměře 273 m2, p.p.č. 1290/19 o výměře 1060 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku Statutárního města 
Pardubice, IČ  00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. 

 

______________________________________________________________________________ 
 

V 16:11 hod přichází na jednání Pavel Vojtěch. 
______________________________________________________________________________ 

 
6. 

Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor v domě č.p. 1013-4 ul. Erno Košťála  
 
Usnesení 417 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru pronajmout 
nebytový prostor o celkové výměře 78,11 m2 v přízemí domu č.p. 1013-4 Erno Košťála, na 
pozemcích st.p.č. 1012/1,2 a 4 v k.ú. Studánka nájemcům Milanu Vinšovi, IČ 72941022, bytem 
Erno Košťála 1006, Pardubice, pro účely provozu skladu internetového obchodu s modelářským 
zbožím, a Marcele Lupínkové, IČ 736650692, bytem Horní Ředice 125 pro účely provozu 
kadeřnictví. 
______________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Regenerace panelového sídliště Pardubice 

Dubina – lokalita 5B“ 
 
Usnesení 418 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
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vydání stavebního povolení na akci „Regenerace panelového sídliště Pardubice Dubina – lokalita 
5B“ společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,  IČ 25292161 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce Objekt „HŮRKA“ IV., p. č. 3515/6, Pardubice, 

Ubytovna – stavební úpravy stávajícího stavu 
 
Usnesení 419 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání stavebního povolení na akci Objekt „HŮRKA“ IV., p.č. 3515/6, Pardubice, Ubytovna – 
stavební úpravy stávajícího stavu,  zpracovanou projektovou kanceláří Ing. Arch. Stanislav 
Novotný, se sídlem Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice p. O., IČ 10469800 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 

 

9. 
Informace - Společné jednání o „Návrhu VI. změny územního plánu města Pardubice“ 

 
Usnesení 420 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí informaci o společném jednání o návrhu 
VI. změny územního plánu města Pardubice. 
______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor  
v areálu č.p. 1823 Hůrka objekt č. 10, vrata č. 1-7 

 
Usnesení 421 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru pronajmout 
nebytový prostor v areálu č.p. 1823 Hůrka objekt č. 10, vrata č. 1-7 o výměře 237 m2 Ing. Karlu 
Průchovi, IČ 72906138, účel nájmu – sklad materiálu, pokud je v souladu se záměrem firmy 
EUBE. 
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Novela Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III   

 
Usnesení 422 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje novelu Organizačního řádu Úřadu městského 
obvodu Pardubice III s účinností od 1. února 2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

13. 
Smlouva  - spisová služba CNS 

 

Usnesení 423 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje smlouvu se společností CNS a.s., se sídlem Nad 
Šafranicí 574, 276 01 Mělník, IČ 26129558, DIČ CZ26129558; týkající se poskytnutí 
poradenství, konzultace, aktualizace programu Spisová služba na rok 2009 (smlouva je nedílnou 
součástí tohoto usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
14. 

Vyjádření k záměru stavby skladu zahradního nářadí  
na pozemku p.č. 772/14 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 424 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s předloženým záměrem umístění a provedení 
stavby  skladu zahradního nářadí u rodinného domu č.p. 1736 v ulici Divišově na pozemku p.č. 
772/14 v k.ú. Pardubice. Souhlas se vydává jako podklad pro řízení o udělení výjimky o  
z ustanovení o odstupu stavby od hranice pozemku dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., a vyhlášky č. 
501/2006 Sb. 
______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Novelizace „Provozní řád tržiště“ 

  
Usnesení 425 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje návrh novelizovaného Provozního řádu tržiště 
na území Městského obvodu Pardubice III spravovaných Úřadem městského obvodu Pardubice 
III s účinností od 1.2.2009, která je jako příloha nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Právní předpisy Statutárního města Pardubice – připomínkové řízení  

 
Usnesení 426 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí bez připomínek obecně závaznou 
vyhlášku Statutárního města Pardubice, O stanovení školských obvodů základních škol zřízených 
Statutárním městem Pardubice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
17. 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Usnesení 427 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí výroční zprávu o poskytnutých 
informacích provedených na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.  
______________________________________________________________________________ 
 

18. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Oprava přístupových chodníků 

u čp. 1549 – 1551 v ulici Na Drážce, Pardubice“ 

 
Usnesení 428 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 
vydání stavebního povolení na akci „Oprava přístupových chodníků u čp. 1549 – 1551 v ulici Na 
Drážce, Pardubice“ společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,         
IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
______________________________________________________________________________ 
 

19. 
Nájem a prodej části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice  

 
Usnesení 429 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s pronájmem a následným prodejem části 
pozemku p.č. 831/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice panu F.V.* za účelem stavby garáže pro 
osobní automobil. 
 
 *(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
 

20. 
Nájem a prodej části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice  

 
Usnesení 430 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s pronájmem a následným prodejem části 
pozemku p.č. 831/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice panu M.K.* za účelem stavby garáže pro 
osobní automobil. 
 
 *(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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Přílohy zápisu z 31. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 
 

o Příloha k usnesení 418 R/2009 – situační výkres„Regenerace panelového sídliště 
Pardubice Dubina – lokalita 5B“ 

o Příloha k usnesení 419 R/2009 – situační výkres Objekt „HŮRKA“ IV., p.č. 3515/6, 
Pardubice, Ubytovna – stavební úpravy stávajícího stavu 

o Příloha k usnesení 422 R/2009 – novela Organizačního řádu Úřadu městského obvodu 
Pardubice III (účinná od 1. 2. 2009) 

o Příloha k usnesení 423 R/2009 – smlouva se společností CNS a.s. týkající se poskytnutí 
poradenství, konzultace, aktualizace programu Spisová služba 

o Příloha k usnesení 425 R/2009 – Provozní řád tržišť na území Městského obvodu 
Pardubice III  

o Příloha k usnesení 426 R/2009 – vyhláška Statutárního města Pardubice, O stanovení 
školských obvodů základních škol zřízených Statutárním městem Pardubice 

o Příloha k usnesení 427 R/2009 – výroční zprávu o poskytnutých informacích na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 
2008 

o Příloha k usnesení 428 R/2009 – situační výkres „Oprava přístupových chodníků u čp. 
1549 – 1551 v ulici Na Drážce, Pardubice“ 

 
 
 

V Pardubicích dne  14. ledna 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


