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Z Á P I S 
z 55. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. listopadu 2014 od 16:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, RNDr. Josef Kubát 
tajemník ÚMO Pardubice III: JUDr. Ludmila Knotková  
 

Omluveni: MUDr. Drahomíra Peřinová, Ing. Aleš Vavřička 
______________________________________________________________________________________ 

 
1. 

Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Dubinská před čp. 738 
 
Usnesení R/657/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro 
vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici Dubinská na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 738 - 
739, konkrétně před čp. 738 pro H.R.* (držitelku průkazu ZTP) zastoupenou na základě plné moci O.D.*   
v termínu od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

______________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce před čp. 954 

 
Usnesení R/658/2014                                          (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro 
vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici Jana Zajíce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 953 
– 954, konkrétně před čp. 954 pro L.R.*(držitelku průkazu ZTP) v termínu od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016 s 
tím, že žadatelka po uplynutí doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla a platnosti 
starého průkazu ZTP doloží nové. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_____________________________________________________________________________________ 

3. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce za čp. 954 

 
Usnesení R/659/2014                                          (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro 
vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici Jana Zajíce na stávajícím parkovišti ve vnitrobloku za bytovým 
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domem čp. 953 – 954, pro J.R.* (držitelku průkazu ZTP/P) v termínu od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

___________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k dokumentaci bouracích prací stavby  

„Demolice objektu na st. parc. č. 9398, areál Hůrka, Pardubice 530 12“ 
 

Usnesení R/660/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Demolice objektu na st. parc. č. 9398, areál Hůrka, 
Pardubice 530 12“ dle výkresu - situace POB, Plán organizace bouracích prací,  z dokumentace bouracích 
prací, zpracované v měsíci listopadu 2014 Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, autorizovaným inženýrem, 
č. autorizace: ČKA č. 01 241, Palackého 207, 533 04 Sezemice s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 
5. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 
„Oprava chodníku Na Drážce čp. 345 – 358 a čp. 1535 - 1564“ 

 
Usnesení R/661/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Oprava chodníku Na Drážce čp. 345 – 358 a čp. 1535 - 
1564“ dle Koordinační situace – část A a část B z projektové dokumentace ve stupni DSP zpracované 
v měsíci říjnu 2014 společností AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ 47307218, 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 
6. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 
„Podzemní kontejnery na tříděný odpad Pardubice, lokalita 02. U Galanty“ 

 
Usnesení R/662/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s umístění stavby „Podzemní kontejnery na tříděný odpad Pardubice, 
lokalita 02. U Galanty“ dle situačního výkresu č. 02 z projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP 
zpracované společností EBM – Expert Building Management, s.r.o., se sídlem Ohradní 1440/2a, 140 00 
Praha 4, IČ 25514741, projektant Ing. Michal Drda, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAT 
0011941, IP00 – pozemní stavby s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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______________________________________________________________________________________ 

 
7. 

Vyjádření k umístění stavby „Mycí centrum Ehrle – Ahold Pardubice“ 
 
Usnesení R/663/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s dočasným umístěním stavby „Mycí centrum Ehrle -  Ahold Pardubice“ 
dle situačního výkresu 04 projektové dokumentace pro územní řízení zpracované v  listopadu 2014 
společností FABIONN, s.r.o., se sídlem Jirsíkova 19/2, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 261 48 293 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________ 

8. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála u čp. 1013 

 
Usnesení R/664/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením povolení zvláštního užívání místní komunikace pro 
vyhrazené parkování v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti u čp. 1013, pro M.P.* 
(držitele průkazu ZTP/P) v termínu od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 

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

______________________________________________________________________________________ 
9. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2014 
 

Usnesení R/665/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 3, 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 31. 10. 2014. 
______________________________________________________________________________________ 

10. 
Změna nájemce reklamního zařízení na Czech Outdoor s.r.o. 

 
Níže uvedené usnesení nebylo přijato                                        (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se změnou nájemce u smluv 

- o umístění 1 ks oboustranného osvětleného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 3 m x 
6 m (ve tvaru „V“) na části p.p.č. 1290/22 k.ú. Pardubice 

- o umístění 1 ks oboustranného osvětleného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 3 m x 
6 m (ve tvaru „V“) na části p.p.č. 409/20 k.ú. Studánka 

- o umístění  1 ks oboustranného osvětleného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 3 m x 6 
m (ve tvaru „V“) na části p.p.č. 409/93 k.ú. Studánka 
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ze společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČ 25948504, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, 
Hronovická 498 na společnost Czech Outdoor s.r.o., IČ 24199427, se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18.  
______________________________________________________________________________________ 

11. 
Souhlas s umístěním výlepové plochy SmP 

 
Usnesení R/666/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s umístěním 1 ks výlepové plochy o rozměru 2 m x 3 m a 1 ks výlepové plochy o rozměru  
2 m x 2 m na objektu  č.p. 1585, Bílé předměstí, občanská vybavenost, který je součástí pozemku st.p.č.   
7115/2 k.ú. Pardubice společností Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Pardubice, Bílé 
předměstí, Hůrka 1803. Výlepová plocha bude upevněna, tak, aby co nejméně poškodila fasádu, před 
umístěním bude plocha očištěna od stávajících plakátů. 
______________________________________________________________________________________ 

 
14. 

Prodej pozemků v areálu Hůrka společnosti Pernštejn City s.r.o. 
 
Usnesení R/667/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části p.p.č. 4074/1 o výměře cca 39 150 m2, části p.p.č. 4074/2 o výměře cca 2 980 m2, 
st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2 včetně stavby bez čp/če, jiná st.,  st.p.č. 3515/16 o výměře 1 060 m2 
včetně stavby bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/17 o výměře 1 194 m2 včetně stavby bez čp/če, garáž, 
st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2 včetně stavby bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2 včetně 
stavby bez čp/če, jiná st.,  st.p.č. 3515/21 o výměře 20 m2 včetně stavby bez čp/če, jiná st. vše v  k.ú. 
Pardubice společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, třída 
Míru 2669 za celkovou cenu 15 000 000,- Kč po doložení geometrického plánu na oddělení pozemků 
žadatelem za účelem výstavby souboru staveb PERNŠTEJN CITY ve smyslu územní studie Hůrka jako 
vyjádření zájmu Městského obvodu Pardubice III na městské zástavbě v této lokalitě s tím, že budou 
převedeny všechny smluvní vztahy váznoucí na výše uvedených nemovitostech na žadatele.  
______________________________________________________________________________________ 
V Pardubicích dne 20. listopadu 2014. 
 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


