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U S N E S E N Í 
z 11. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 23. září 2019 od 16:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni:  Pavel Kožíšek, Mgr. Jiřina Klírová 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 

Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2019 

 
Usnesení R/139/2019                                                (rozprava: 0; 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. 8. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

 
Usnesení R/140/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

s návrhem 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 v celkové výši rozpočtu 
46.163,1 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 4/2019, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 9/2019 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Poskytnutí věcných darů vítězům soutěží vyhlášených knihovnou Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/141/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

poskytnutí věcných darů vítězům soutěží vyhlášených knihovnou Městského obvodu Pardubice III:  
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a) Vítězi soutěže „Prázdniny s knihou“ obdrží jako ocenění dárkové poukazy v hodnotě 1 500 Kč za první 
místo, 1 000 Kč za druhé místo a 500 Kč za třetí místo. 

b) Vítězi soutěže „Slunce kam se podíváš“ obdrží jako ocenění knihy. Odměněni budou tři nejlepší. 
 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: 2019 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Změna organizačního řádu včetně organizační struktury 

 
Usnesení R/142/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje  

organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice III včetně organizační struktury s účinností  
od 1. října 2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pardubice, st. č. 5971 knn“ 

 
Usnesení R/143/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN, tak jak je uvedeno v celkové 
situaci - č. výkresu 01, plánované stavby „Pardubice, st. č. 5971 knn“, z projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí, zpracované v srpnu 2019 společností PEN projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 
2082, 530 02 Pardubice, IČ 26011701, s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování v ulici V Zahrádkách u čp. 533  

 
Usnesení R/144/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, 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 V Zahrádkách, u čp. 533 pro žadatelku P. K.* zastoupenou matkou D. K.* 
v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

7.  
Vyjádření ke stavební akci „Pce, PA 0855-PA 1004-výměna kvn VN3867“  

 
Usnesení R/145/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Pce, PA 0855-PA 1004-výměna kvn VN3867“ tak, jak je 
uvedeno v koordinačním situačním výkresu stavby č. C.1 z projektové dokumentace pro vydání územního 
souhlasu, zpracované v měsíci srpnu 2019 společností SB projekt s.r.o., se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 
Hodonín, IČ 277 67 442, za dodržení následujících podmínek: 

a) z důvodu plánování stavební akce „Regenerace sídliště Dubina, Pardubice etapa U – Lokalita 6B“, v roce 
2020 bude investor stavby „Pce, PA 0855-PA 1004-výměna kvn VN3867“ koordinovat časový 
harmonogram její realizace se stavební akcí Městského obvodu Pardubice III, dle jeho požadavků. 
Stavební akce „Pce, PA 0855-PA 1004-výměna kvn VN3867“ bude provedena před stavební akcí 
městského obvodu; 

b) v případě kácení dřevin zapojených porostů a stromů bude investor stavby postupovat dle ustanovení § 8 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (kácení provede investor na 
svou odpovědnost a náklady); 

c) u ostatních dřevin bude dodržena ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a výkopů ve 
smyslu ČSN 83 9061. 

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

8.  
Vyjádření k žádosti Petra Ivanka o umístění reklamního zařízení na části pozemku  

parc. č. 3670/11 v k.ú. Pardubice  
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s umístěním 1 ks jednostranného reklamního zařízení (reklama firmy Petr Ivanko - realitní makléř) o rozměru 
plochy 2 m x 1 m na části pozemku parc. č. 3670/11 v katastrálním území Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Vyjádření k žádosti J. N.* o nájem části pozemku parc. č. 167/9  

o výměře 15 m2 v k.ú. Studánka  
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem části pozemku parc. č. 167/9 o výměře 15 m2 v katastrálním území Studánka J. N.* za účelem 
vybudování a užívání parkovacího stání u rodinného domu čp. 265 ul. Na Hrázi. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10.  
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: 0; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

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

b) s nájmem části pozemku parc. č. 351/22 o výměře 30 m2 v katastrálním území Studánka J. B.* za 
účelem zřízení parkovacího stání pro osobní vozidlo. 

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

11.  
Vyjádření k žádosti Společenství vlastníků domu čp. 1502–1503, Na Drážce, Pardubice o výpůjčku části 

pozemku parc. č. 854/1 o výměře 24 m2 v katastrálním území Pardubice  
 

Usnesení R/146/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 854/1 o výměře 24 m2 v katastrálním území Pardubice za účelem umístění, 
užívání a údržby sušáků na prádlo Společenství vlastníků domu čp. 1502–1503, Na Drážce, Pardubice, IČ 
27483894, se sídlem Na Drážce 1502, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o zřízení věcného břemene na části 

pozemku parc. č. 986/21 v k.ú. Pardubice  
 
Usnesení R/147/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, 
se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 na části pozemku parc. č. 986/21 
v katastrálním území Pardubice za účelem provozování stávajícího vodovodního řadu. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o zřízení věcného břemene na části 

pozemku parc. 351/22 v k.ú. Studánka  
 
Usnesení R/148/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, 
se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 na části pozemku parc. č. 351/22 
v katastrálním území Studánka za účelem provozování stávajícího vodovodního řadu. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k žádosti M. a M. B.* o prodej dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého 

pozemku parc. č. 409/321 o výměře 39 m2 v kat. území Studánka (vznikl oddělením z pozemku parc. č. 
409/137 v kat. území Studánka) nebo o jeho výpůjčku  
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Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 3, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

a) s prodejem pozemku dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého pozemku parc. č. 
409/321 o výměře 39 m2 v katastrálním území Studánka (vznikl oddělením z pozemku parc. č. 
409/137 v katastrálním území Studánka) M. B.* a M. B*. 
 

b) s výpůjčkou pozemku dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého pozemku parc. č. 
409/321 o výměře 39 m2 v katastrálním území Studánka (vznikl oddělením z pozemku parc. č. 
409/137 v katastrálním území Studánka) M. B.* a M. B.*. 
 

Usnesení R/149/2019                                               (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

doporučuje 

řešit dlouhodobým pronájmem části pozemku parc. č. 409/137 o výměře 39 m2 v katastrálním území 
Studánka. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyjádření k žádosti K. a I. H.*  

o prodej pozemku parc. č. 409/64 o výměře cca 42 m2 v kat. území Studánka  
 
Usnesení R/150/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

s prodejem pozemku parc. č. 409/64 o výměře 42 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice do vlastnictví K. H.* a I. H*. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic  

 
Usnesení R/151/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019, kterou se vydává 
Statut města Pardubic, ve verzi upravené po jednání kolegia starostů dne 4. 9. 2019 a  

doporučuje  

Zastupitelstvu MO Pardubice III souhlasit s jejím znění s těmito připomínkami: 

a) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje tento bod ponechat  
v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně do něho zahrnout, včetně navýšení 
transferu finančních prostředků, 

b) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování vyhrazeného parkování  
v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod v původním 
znění 
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d) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11. doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě záměru města 
pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský obvod, do jehož lokality prostory 
náleží, přednostní právo na jejich užívání.“, 

e) navrhuje v příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

17. 
Vyjádření k žádosti DDM BETA Pardubice o odstranění bankomatu umístěného v kanceláři DDM BETA 

Pardubice, Jana Zajíce 983, sídliště Dubina, Pardubice  
 
Usnesení R/152/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

s odstraněním bankomatu České spořitelny umístěného v kanceláři DDM BETA - v přízemí budovy 
čp. 983 v ul. Jana Zajíce, Pardubice s podmínkou, že bankomat České spořitelny bude přemístěn do nejbližšího 
možného okolí maximálně do 100 m. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

18. 
Vyjádření k žádosti M. N.* o nájem části pozemku parc. č. 851/12 v katastrálním území Pardubice  

 
Zpráva byla stažena z jednání a uloženo znovu projednat s Ing. Lenkou Vacinovou, zda umístění prodejního 
stánku nelze přesunout do budovy jednoty či někde mimo venkovní prostor. Poté předložit na příštím jednání 
RMO k projednání.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
 
 

19. 
Vyjádření ke stavební akci  „Listovní dodejna II Pardubice 3 – Stavební úpravy nových prostor“ – umístění 

skladového kontejneru  
 
Usnesení R/153/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se stavební akci „Listovní dodejna II Pardubice 3 – Stavební úpravy nových 
prostor“ – umístění skladového kontejneru v ulici Na Drážce, ze zadní strany čp. 1817, dle situačního výkresu 
„k.ú. Pardubice (717657), p. č. 851/12, předpokládané umístění skladového kontejneru, který je součástí 
realizační projektové dokumentace zpracované v prosinci 2017 společností LLC technology s.r.o., se sídlem 
Pouchovská 533/52a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČ 290 34 728 za podmínky, že Česká pošta s.p. zajistí, 
aby prostor mezi skladovým kontejnerem a objektem čp. 1817 (v šíři 0,309 m) byl upraven jako bezúdržbový 
(např. vysypán kačírkem), dále aby povrchová úprava kontejneru korespondovala s ostatními budovami 
v okolí a vše bylo konzultováno s odborem dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu 
Pardubice III. Dále budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 

 

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


