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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z  22. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  

(22. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo  

dne 19. června 2008) 

 
 

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, Mgr. Jiřina Klírová, Mgr. 

Markéta Tauberová   

tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  

Ing. Kateřina Kovářová 

 

Omluveni: Pavel Vojtěch – člen Rady městského obvodu Pardubice III 

____________________________________________________________________________ 
 

I.    

                                                   Schválení programu jednání     

 
(pro 4 , proti -, zdrž -) 

1. 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci: „Pardubice – PS A31 – rekonstrukce na 
dvoutrubku – Pergola“ 

2. Revokace usnesení č. 214 R/2008 ze dne 21. 2. 2008  

3. 
Informativní zpráva o akci: „Úprava stávajícího povrchu chodníků v ulici Dašická v úseku 
od křižovatky s ulicí Zajíčkova po křižovatku s ulicí Krátká a od křižovatky s ulicí Krátká 
po křižovatku s ulicí Spojilská, na pravé straně ve směru do centra města“. 

4. Podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva financí pro rok 2008 
5. Plnění usnesení 60Z/2008 
6. Povolení noční produkce  

7. 
Pronájem části pozemku p.č. 409/193 v k.ú. Studánka za účelem umístění stavby pro 
reklamu 

8. Změna nájemce nebytového prostoru  v č.p. 980 ul. Erno Košťála 

9. 
Zřízení věcného břemene na části p.p.č. 832/28 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti 
RWE Distribuční služby, s.r.o., za účelem uložení a provozování plynové přípojky 

10. 
Zřízení věcného břemene na části p.p.č. 409/26 v k.ú. Studánka ve prospěch společnosti 
International Power Opatovice, a.s. za účelem uložení a provozování teplovodního 
potrubí 

11. Prodej, resp. nájem pozemků st.p.č. 4736 a p.p.č. 1483/9 v k.ú. Pardubice 

12 
Smlouva o umístění reklamního zařízení společnosti ELIT CZ, s.r.o. na pozemku p.č. 
2985/1 v k.ú. Pardubice 
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13. Informace: podpisový řád  

14. 
Aktualizovaná verze organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III – účinná 
od 1.7.2008 

15. 
Aktualizovaná verze vnitřní směrnice Úřadu městského obvodu Pardubice III – o 
cestovních náhradách – účinná od 1.7.2008 

16. Odkoupení pozemku p.č. 409/129 v k.ú. Studánka 
17. Vyjádření k záměru stavebních úprav rodinného domu č.p. 246, ul. Dašická 
18. Vyjádření k záměru „Novostavba souboru staveb – Obytný resort Pardubice – Na Babce“ 
19 Výroční zpráva – podávání informací dle zákona 106/1999 Sb.,  
20 Pronájem zemědělského pozemku společnosti ZEAS, a.s. 
21 Změna nájemce nebytového prostoru v objektu č. 6 v areálu Hůrka č.p. 1823 
22. Pronájem nebytového prostoru č. 104 v objektu č.p. 1586 ul. Na Okrouhlíku 
23. Umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 1134/6 v k.ú. Pardubice 
24. Diskuse 

 

 

1. 

Pardubice – PS A31 – Rekonstrukce na dvoutrubku - Pergola 
 

Usnesení 285 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III jako účastníka 

územního řízení se stavbou „Pardubice – PS A31 – Rekonstrukce na dvoutrubku – Pergola“ 

společnosti  International Power Opatovice a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, IČ 45534292 

bez připomínek. 

____________________________________________________________________________ 
 

2.  

Revokace usnesení č. 214 R/2008 ze dne 21. 2. 2008 
 

Usnesení 286 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III:  

a) revokuje usnesení č. 214 R/2008 ze dne 21. 2. 2008: „Rada městského obvodu 

Pardubice III souhlasí s umístění dřevěných soch – pohádkových postaviček v rámci 

akce „Pohádková cesta – umístění dřevěných postaviček“ částečně na Propojku 

Lesoparku a centra sídliště a částečně do Lesoparku Dubina.“  

b) a nahrazuje jej novým usnesením: „Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí        

s umístěním dřevěných soch – pohádkových postaviček v rámci akce: „Pohádková 

cesta – umístění dřevěných postaviček“ částečně v centrálním parku Dubina a částečně 

na propojce do Lesoparku Dubina.  
 

 
 

4.  
Podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva financí pro rok 2008 

 

Usnesení 287 R/2008                                    (pro 4 proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu 

z programu Ministerstva financí pro rok 2008 na akci: „Úprava stávajícího povrchu chodníků 

v ulici Dašická v úseku od křižovatky s ulicí Zajíčkova po křižovatku s ulicí Krátká a od 

křižovatky s ulicí Krátká po křižovatku s ulicí Spojilská, na pravé straně ve směru do centra 

města.“  

____________________________________________________________________________ 
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5. 

Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání noční produkce 

po 22. hodině 
 

Usnesení 288 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III povoluje v souladu se zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve 

znění platných předpisů a v souladu s obecně závaznou vyhlášku Statutárního měst Pardubice 

č. 13/2006, o veřejném pořádku v platném znění, konání hudební produkce v  době konání 

XIX. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 2008 v areálu PAMAKO na 

Hůrkách dne 24.7.2008 od 22.00  do 24.00 hodin, pořádané agenturou AVE-KONTAKT s.r.o., 

se sídlem Sukova tř. 1556, Pardubice IČ: 601 08 665, zastoupené jednatelem společnosti        

p. Jiřím Petružálkem. 
 

 

7. 

Pronájem části pozemku p.č. 409/193 v k.ú. Studánka  

za účelem umístění stavby pro reklamu 
 

Usnesení 289 R/2008                                    (pro 4 proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku 

p.č. 409/193 v k.ú. Studánka se společností TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. se sídlem 

Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice, IČ 25948504, za účelem umístění stavby pro 

reklamu – reklamního panelu o velikosti 2,4m x 5,1m na ocelových sloupcích kotvených do 

betonových základových patek. Souhlas Rady městského obvodu Pardubice III nenahrazuje 

rozhodnutí, či opatření příslušných správních orgánů, nutných k umístění stavby pro reklamu 

dle zvláštních předpisů. 
 

 

8. 

Změna nájemce nebytového prostoru  v č.p. 980 ul. Erno Košťála 
 

Usnesení 290 R/2008                                    (pro 4 proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se změnou nájemce nebytových prostor v č.p. 

980, ulici Erno Košťála, doposud pronajatých občanskému sdružení SKP-CENTRUM, o.s.,    

IČ 4298864, se sídlem Bělehradská 513, 530 09 Pardubice, na nový subjekt, který vznikne 

transformací občanského sdružení SKP-CENTRUM od 1.7.2008. 
 

 

9. 

Zřízení věcného břemene na části p.p.č. 832/28 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti 

RWE Distribuční služby, s.r.o., za účelem uložení a provozování plynové přípojky  
 

Usnesení 291 R/2008                                    (pro 4,proti -, zdrž. -) 

 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 

břemene práva uložení a provozování podzemní sítě - plynové přípojky k rodinnému domu 

č.p. 618, v pozemku p.č. 832/8 v k.ú. Pardubice, se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., 

IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1 Brno, a to v rozsahu dle předloženého situačního 

nákresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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10. 

Zřízení věcného břemene na části p.p.č. 409/26 v k.ú. Studánka ve prospěch společnosti 

International Power Opatovice, a.s. za účelem uložení a provozování teplovodního 

potrubí 
 

Usnesení 292 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 

břemene práva uložení a provozování podzemní sítě – teplovodního potrubí, k části pozemku 

p.č.409/26 v k.ú. Studánka, se společností International Power Opatovice, a.s., IČ 45534292, 

se sídlem Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice,  v rozsahu dle předloženého situačního 

nákresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

11. 

Prodej, resp. nájem pozemků st.p.č. 4736 a p.p.č. 1483/9 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení 293 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením kupní, nebo nájemní smlouvy       

k pozemku st.p.č. 4736 o výměře 33 m
2
  a pozemku p.č. 1483/9 o výměře 94 m

2
 v k.ú. 

Pardubice s panem M.K.*. 

 

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

12. 

Smlouva o umístění reklamního zařízení společnosti ELIT CZ, s.r.o.  

na pozemku p.č. 2985/1 v k.ú. Pardubice  
 

Usnesení 294 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění reklamního 

zařízení o rozměru 2 m
2
 na pozemku p.č. 2985/1 v k.ú. Pardubice se společností ELIT CZ, 

s.r.o., IČ 45240337, se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1283/18. Souhlas Rady městského obvodu 

Pardubice III nenahrazuje rozhodnutí, či opatření příslušných správních orgánů, nutných 

k umístění stavby pro reklamu dle zvláštních předpisů. 
 

 

14. 

Aktualizovaná verze Organizační řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III              

od 1. 7. 2008 
 

Usnesení 295 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje aktualizovanou verzi Organizačního řádu 

Úřadu městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. 7. 2008, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
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15. 

Aktualizovaná verze vnitřní směrnice Úřadu městského obvodu Pardubice III  

„o cestovních náhradách“  
 

Usnesení 296 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje aktualizovanou verzi vnitřní směrnice Úřadu 

městského obvodu Pardubice III o cestovní náhradách 3 – 2/2008 s účinností od 1. 7. 2008, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 

16. 

Odkoupení pozemku p.č. 409/129 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení 297 R/2008                (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 409/129 v k.ú. 

Studánka do majetku Statutárního města Pardubice. 
 

 

17. 

Vyjádření k záměru stavebních úprav rodinného domu č.p. 246, ul. Dašická 
 

Usnesení 298 R/2008                (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s předloženým záměrem stavebních úprav 

rodinného domu č.p. 246, ul. Dašická. Souhlas je vydán pro účely ohlášení stavby dle § 104 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 

 

18. 

Vyjádření k záměru „Novostavba souboru staveb - Obytný resort Pardubice - Na Babce“ 
 

Usnesení 299 R/2008                (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s předloženým záměrem „Novostavba souboru 

staveb – Obytný resort Pardubice – Na Babce“,  souhlas je vydán pro účely územního řízení.  
 

 

19. 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Usnesení 300 R/2008                (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 2007, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  
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20. 

Pronájem zemědělského pozemku společnosti ZEAS, a.s. 
 

Usnesení 301 R/2008                (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek p.č. 

1023/41 o výměře 90 m
2
 v k.ú. Pardubice s nájemcem společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou 

horou, IČ 48154954, se sídlem Staré Hradiště 15, 533 52, pro účely zemědělské výroby. 
 

 

 

21. 

Změna nájemce nebytového prostoru v objektu č. 6 v areálu Hůrka č.p. 1823 
 

Usnesení 302 R/2008                (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se změnou nájemce nebytového prostoru 

v objektu č. 6 v areálu Hůrka č.p. 1823 ze stávajícího Zdravotního ústavu se sídlem 

v Pardubicích, IČ 71009477 na Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, IČ 71009523. 
 

 

22. 

Pronájem nebytového prostoru č. 104 v objektu č.p. 1586 ul. Na Okrouhlíku  
 

Usnesení 303 R/2008                (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 104 bez 

příslušenství o celkové výměře 144,44 m2 v objektu čp. 1586 ul. Na Okrouhlíku nájemci Ing. Petr 

Piskačovi, IČ 11060581, trvalé bydliště Věry Junkové 59, Pardubice, pro účely zřízení 

školícího střediska s opravářskou a předváděcí dílnou RENOVÁTOR. 

____________________________________________________________________________ 

 

23. 

Umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 1134/6 v k.ú. Pardubice 
 

Usnesení 304 R/2008                (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s umístěním reklamního zařízení – informační 

tabule o velikosti 2,50 x 2,20 m na ocelových sloupcích ukotvených v betonových patkách, na 

pozemku p.č. 1134/6 v k.ú. Pardubice. Souhlas Rady městského obvodu Pardubice III se 

vydává jako podklad oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a nenahrazuje 

rozhodnutí, či opatření příslušných správních orgánů, nutných k umístění stavby pro reklamu 

dle zvláštních předpisů. 
 

 

 

 

 

Přílohy zápisu z 22. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 

 

o Příloha k usnesení 291 R/2008 – situační výkres  
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o Příloha k usnesení 292 R/2008 – situační výkres 

o Příloha k usnesení 295 R/2008 – Organizační řád (platnost od 1.7.2008) 

o Příloha k usnesení 296 R/2008 – Vnitřní směrnice o cestovních náhradách 

o Příloha k usnesení 300 R/2008 – Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

V Pardubicích dne 19. června 2008. 

Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
 

 

 


